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 Pan  
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o ratyfikacji Umowy o utworzeniu 
Azjatyckiego Banku Inwestycji 
Infrastrukturalnych, sporządzonej w 
Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Finansów i 
Minister Spraw Zagranicznych 

Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



Projekt 

 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

podaje do powszechnej wiadomości: 

 

W dniu 29 czerwca 2015 r. została sporządzona w Pekinie Umowa o utworzeniu 
Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. 

Po zapoznaniu się z powyższą Umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:  

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej 
zawartych, 

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, 

– będzie niezmiennie zachowywana. 

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Dano w Warszawie dnia  

 

PREZYDENT 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 

PREZES RADY MINISTRÓW 



Projekt 

 

U S T AWA  

z dnia 

o ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, 

sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

ratyfikacji Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, 

sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



  

UZASADNIENIE 

1. Wprowadzenie 

Polska znalazła się w gronie 57 potencjalnych państw założycielskich Azjatyckiego 

Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB), zyskując tym samym prawo do udziału 

w negocjacjach dotyczących tworzenia ram organizacyjnych i prawnych Banku. Ich 

nadrzędnym celem było uzgodnienie treści dokumentu statutowego – Umowy 

o utworzeniu Banku (Articles of Agreement, AoA), określającej m.in. jego mandat 

geograficzny i sektorowy, jak również sposób zarządzania oraz wielkość i strukturę 

kapitału. 

W wyniku negocjacji z udziałem 57 państw uzgodniony został statut Banku i rozpoczął 

się proces jego podpisywania i ratyfikacji przez poszczególne kraje. Do dnia 31 grudnia 

2015 r. umowę podpisało wszystkich 57 państw, które brały udział w negocjacjach,  

a 18 krajów dokonało ratyfikacji umowy (lista załączona do wniosku). 

Na wniosek Ministra Finansów, w dniu 25 sierpnia 2015 r. Rada Ministrów przyjęła 

uchwałę nr 145/2015 w sprawie udzielenia zgody na podpisanie Umowy o utworzeniu 

Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych. W dniu 9 października 2015 r. Pan 

Mirosław Gajewski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej 

Polskiej w Chinach, złożył podpis w imieniu RP pod Umową o utworzeniu 

Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB).  

Z uwagi na art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej, Minister Finansów wnioskuje o powierzenie mu reprezentowania interesów 

Rzeczypospolitej Polskiej w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, w tym 

objęcia funkcji Gubernatora Banku. Stanowisko Zastępcy Gubernatora będzie 

powierzane osobie wyznaczonej przez Ministra Finansów. Może to być przedstawiciel 

innego resortu bądź Narodowego Banku Polskiego. 

2. Uzasadnienie członkostwa Polski w AIIB 

Przygotowując koncepcję udziału Polski w AIIB, Minister Finansów przeprowadził 

analizę, która poza kwestiami finansowymi określiła także cele strategiczne naszego 

członkostwa, mogące w sposób pozytywny oddziaływać na gospodarkę i pozycję 

międzynarodową Polski. 
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Akcesję Polski do AIIB należy przede wszystkim postrzegać jako realizację celów 

gospodarczych Polski w średnim i długim okresie. Jedną z możliwości wspierania 

wzrostu gospodarczego w Polsce jest ekspansja międzynarodowa polskich 

przedsiębiorstw1. Sprzyjać temu może udział polskich producentów i usługodawców 

w realizacji projektów finansowanych przez AIIB, w sposób bezpośredni oraz 

w charakterze podwykonawców. Członkostwo Polski w AIIB może ułatwiać dostęp do 

postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców i dostawców 

ww. projektów, jak również zapewniać dostęp do informacji o tego typu 

możliwościach. Dodatkowo współfinansowanie przez Bank projektów inwestycyjnych 

realizowanych z udziałem polskich podmiotów, nawet w niewielkim zakresie, w tym 

jako podwykonawców, zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo finansowe takich 

projektów, gdyż Bank dodatkowo sprawdza wiarygodność kontrahentów i przesłanki 

ekonomiczne całego przedsięwzięcia. Jest to szczególnie ważne dla tych polskich 

podmiotów, które dopiero budują lub planują swoje relacje z partnerami z rynku 

azjatyckiego. 

Idea powstania AIIB łączy się bezpośrednio z rozwojem innej chińskiej inicjatywy – 

rewitalizacji tras handlowych na linii Chiny – Europa „Jeden Pas i Jeden Szlak”. 

Tworzenie nowych, globalnych instytucji finansowych przez Chiny sygnalizuje nowy 

trend polegający na stopniowej, rosnącej integracji tego państwa ze światową 

gospodarką.  

Powołanie AIIB oznacza również powstanie nowej międzynarodowej instytucji 

finansowej, która początkowo będzie uzupełniać funkcje wypełniane w regionie Azji 

przez Bank Światowy czy Azjatycki Bank Rozwoju (którego Polska nie jest 

członkiem). Tym samym AIIB może wpisać się na stałe jako istotny element nowej 

globalnej architektury finansowej. Według zapowiedzi J. Liquna (prezesa elekta 

Banku), rola Banku będzie wykraczać znacząco poza finansowanie inwestycji 

związanych z inicjatywą „Jeden Pas i Jeden Szlak” i możliwa jest też jego ewolucja 

geograficzna w kierunku uczynienia z AIIB instytucji globalnej, aktywnej także 

w Europie (z uwagi na istotny udział państw europejskich oraz powiązania gospodarcze 

Europy i Azji). 

                                                 
1 Jest to konkluzja zawarta w licznych opracowaniach, m.in. w raporcie Instytutu Sobieskiego pt. „W jaki 

sposób państwo może wspierać rozwój gospodarczy” (2015) oraz w raporcie pod red. J. Hausnera 
pt. „Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?” (2013). 
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Polska, wstępując do nowo tworzonej instytucji, zachowa stosowną pozycję polityczną 

w relacjach z Chinami, szczególnie w kontekście akcesji do AIIB największych państw 

UE, takich jak: Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy czy Hiszpania. 

Jednocześnie, Polska może umacniać swoją rolę nieformalnego lidera regionu Europy 

Środkowo-Wschodniej (EŚW) w relacjach ze stroną chińską. Możemy kontynuować 

współpracę EŚW – Chiny, w ramach formatu „16+1”, będąc jedynym krajem 

założycielskim AIIB spośród państw EŚW. 

W kontekście rosnącego znaczenia projektu „Jeden Pas i Jeden Szlak” Polska może 

odgrywać w tym przedsięwzięciu istotną rolę jako pierwszy kraj UE na trasie 

rewitalizowanego Jedwabnego Szlaku. Rozwój bezpośrednich połączeń morskich 

i kolejowych (a w perspektywie również drogowych) między Chinami a UE ma stać się 

jednym z obszarów zaangażowania nowego Banku. Projekty w tym obszarze mogą 

stwarzać dla polskich przedsiębiorców szansę na rozpoczęcie nowej lub poszerzenie 

dotychczasowej działalności. Dotychczasowe doświadczenia polskich przedsiębiorstw 

ze współpracy z partnerami chińskimi dają dobrą pozycję wyjściową do rozszerzenia 

zakresu współpracy i zaangażowania większej liczby polskich firm.  

Należy jednocześnie pamiętać, że działalność AIIB nie ograniczy się do Chin, ale 

obejmować będzie cały region Azji. Azja Wschodnia, Południowa i Centralna to obszar, 

na którym realizowana jest większość światowych inwestycji w obszarze energetyki, 

zarówno tradycyjnej (elektrownie węglowe, gazowe i jądrowe), jak i odnawialnej 

(hydroenergetyki). Inwestycje z tego zakresu wiążą się z budową interkonektorów 

obejmujących takie elementy, jak: rurociągi, gazociągi oraz stacje i linie energetyczne.  

Kwestię przystąpienia Polski do AIIB poddał ocenie również Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych (PISM), który w swoim Biuletynie z dnia 27 maja 2015 roku2 

przygotował analizę w kontekście szans dla polskiego biznesu. Ocena ta wskazuje, iż 

znalezienie się w gronie założycieli Banku jest dla Chin i innych państw azjatyckich 

czytelnym sygnałem, że Polska jest gotowa na wzmacnianie relacji z regionem, co 

stanowi jeden z celów jej polityki zagranicznej. Członkostwo w Banku może stworzyć 

sprzyjające warunki dla polskich firm planujących wejście na rynki azjatyckie i ułatwić 

im udział w dużych projektach infrastrukturalnych, przede wszystkim w roli 

podwykonawcy. Ponadto współpraca z AIIB może być również źródłem informacji o 

                                                 
2 http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-52-1289  

http://www.pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-52-1289
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partnerach biznesowych i rynkach azjatyckich – brak tej wiedzy jest jedną z głównych 

barier dla polskich firm w wejściu na rynki pozaueropejskie. Ocena ta, jakkolwiek 

pozytywna, wskazuje również na warunek osiągnięcia zamierzonego celu, a mianowicie 

konieczność rozpowszechniania wiedzy o Banku, m.in. przez przeprowadzanie 

kampanii informacyjnej wśród polskich przedsiębiorstw, jak również monitorowanie 

projektów i przetargów.  

W tym kontekście w dniu 27 sierpnia 2015 r. Ministerstwo Finansów wspólnie z Polską 

Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, przy udziale MSZ i Banku 

Gospodarstwa Krajowego, zorganizowało spotkanie dla polskich przedsiębiorców 

zainteresowanych kwestią członkostwa Polski w AIIB. Spotkanie to, pierwsze z cyklu 

podobnych wydarzeń, miało na celu zidentyfikowanie nie tylko oczekiwań, lecz 

również korzyści i zagrożeń dla polskiego biznesu płynących z utworzenia AIIB w 

kontekście ekspansji zagranicznej polskich podmiotów gospodarczych, zdobywania 

nowych rynków – w szczególności azjatyckich – oraz aktywności firm i azjatyckich 

instytucji finansowych w Europie. Uczestnicy pozytywnie wyrażali się o decyzji rządu 

odnośnie do przystąpienia Polski do AIIB, potwierdzając tym samym, iż rozwój 

polskiej gospodarki i jej modernizacja wymagają podnoszenia konkurencyjności 

polskich podmiotów zarówno przez zwiększanie ich efektywności i innowacyjności, jak 

i wspieranie ich obecności na światowych rynkach.  

Dla osiągnięcia przedstawionych wcześniej zamierzonych celów politycznych i 

gospodarczych konieczna będzie współpraca Ministerstwa Finansów z Ministerstwem 

Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Infrastruktury i 

Rozwoju, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w 

promocję gospodarczą Polski za granicą (w szczególności PARP, PAIZ, KIG itp.).  

Narzędziami osiągnięcia zamierzonych celów będą m.in.:  

• istniejące bądź nowo zawierane umowy o partnerstwie strategicznym lub 

współpraca specjalna z krajami objętymi operacjami Banku (wiodące MSZ), 

• Komisje Rządowe ds. Współpracy Gospodarczej – w ramach tych komisji 

Polska współpracuje z Ukrainą, Białorusią Armenią, Azerbejdżanem, Mołdawią, 

Kazachstanem, Uzbekistanem, Kirgizją, Tadżykistanem, Gruzją, Chinami, 

Mongolią, Indiami, Turkmenistanem oraz Indonezją (wiodące MG), 
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• Partnerstwo Strategiczne z Chinami, na podstawie którego odbyło się I 

posiedzenie Komitetu Międzyrządowego (wiodące MSZ), 

• spotkania w ramach współpracy EŚW – Chiny „16+1” (wiodące MSZ), 

• dalsze rozwijanie współpracy na poziomie regionalnym szczególnie z 

prowincjami chińskimi bezpośrednio zaangażowanymi w rozwój inicjatywy 

„Jeden Pas i Jeden Szlak”, 

• koordynacja stanowisk państw europejskich odnośnie do decyzji 

podejmowanych w Banku, z udziałem państw członkowskich, oraz koordynacja 

i wymiana informacji w ramach konstytuanty, której Polska będzie członkiem, 

• aktywne monitorowanie kwestii związanych z funkcjonowaniem Banku oraz 

inicjatywą „Jeden Pas i Jeden Szlak” przez Ambasadę RP w Pekinie i inne 

placówki w regionie. 

Dodatkowo realizacja ww. celów wymagać będzie szeregu działań koordynacyjnych, 

jak również stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Banku (w kontekście jego operacji i 

ich zatwierdzania przez Radę Dyrektorów). W tym celu powołana zostanie grupa 

robocza przy Ministrze Finansów. Będzie ona składać się z przedstawicieli 

zainteresowanych resortów, agend rządowych oraz innych instytucji (w szczególności 

NBP, MSZ, MG, BGK, PAIZ). Grupa może brać udział w procesie oceny projektów 

pod kątem skutków i możliwości dla Polski, zarówno od strony administracji publicznej 

jak i sektora przedsiębiorstw, jak również, wraz z odpowiednimi instytucjami, 

inicjować działania promocyjno-informacyjne na rzecz zainteresowanych podmiotów 

gospodarczych.  

Przedstawiciele Polski w AIIB (gubernator, jak również członek Rady Dyrektorów – w 

przypadku pełnienia tej funkcji przez przedstawiciela RP) będą podejmować kroki na 

rzecz zacieśnienia współpracy z Bankiem, np. przez utworzenie na terenie Polski 

biura/punktu informacyjnego AIIB lub nawiązanie współpracy z taką placówką 

powstałą w innym państwie europejskim. Będzie to miało na celu wsparcie 

przedsiębiorców w zakresie poszukiwania okazji i partnerów do realizacji 

przedsięwzięć finansowanych przez AIIB oraz ew. pomoc techniczną związaną np. z 

przygotowaniem dokumentacji przetargowej.  

W efekcie negocjacji umowy założycielskiej ustalono, iż kapitał banku wyniesie 

100 mld USD, a udziały poszczególnych krajów zostaną wyliczone zgodnie z formułą 
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opartą o produkt krajowy brutto (PKB) z uwzględnieniem jego wielkości wyliczonej wg 

kursów bieżących (proporcja 60%) oraz wg parytetu siły nabywczej (proporcja 40%). 

Zgodnie z tą kalkulacją Polska ma prawo subskrybować kapitał na poziomie 

831,8 mln USD, co oznacza łączny udział w kapitale Banku na poziomie 0,8475%. W 

ramach subskrypcji kapitału tylko 20% wpłacane będzie w gotówce, tj. w przypadku 

Polski 166,4 mln USD (w 5 równych ratach, począwszy od 2016 roku). Przedmiotowa 

wpłata, poniesiona z budżetu państwa, nie powiększy deficytu sektora finansów 

publicznych i nie stanowi wydatku z punktu widzenia reguły wydatkowej. Środki na ten 

cel zabezpieczone zostały w ustawie budżetowej na 2016 rok w cz. 98 – przychody i 

rozchody związane z finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. 

Dodatkowo dochody Banku, po uprzednim odpisaniu ich części na rezerwy, 

rozdysponowywane będą w przyszłości w formie dywidend dla członków. 

Pozostała część udziału byłaby płatna na żądanie, podobnie jak to jest przewidziane w 

innych międzynarodowych instytucjach finansowych (Bank Światowy, Europejski 

Bank Inwestycyjny itp.). Stanowiłaby ona pewnego rodzaju zabezpieczenie 

wypłacalności Banku jako instytucji i emitenta papierów wartościowych, w celu 

sfinansowania działalności operacyjnej, szczególnie w kontekście wiarygodności 

kredytowej i oceny ratingowej. Bank przyjmie stosowne zasady m.in. polityki ryzyka 

służące temu, aby uniknąć sytuacji, w której państwa członkowskie byłyby wzywane do 

wnoszenia wpłat w celu pokrycia ew. strat. 

Udział Polski w AIIB byłby porównywalny z udziałami w innych międzynarodowych 

instytucjach finansowych – nasz udział w Banku Światowym wynosi 0,65%, w 

Europejskim Banku Inwestycyjnym – 2,06%, a w Europejskim Banku Odbudowy i 

Rozwoju – 1,28%.  

Polska, podobnie jak każde państwo członkowskie Banku, będzie sprawować kontrolę 

nad działalnością Banku i stanem jego finansów, przez swoich przedstawicieli we 

władzach Banku. Wielkość udziałów w kapitale Banku przekłada się bezpośrednio na 

siłę głosu i pozycję państw w planowanych konstytuantach (formalnych grupach państw 

wspólnie wybierających dyrektorów wykonawczych Banku) – siła głosów Polski 

(całkowita liczba głosów każdego członka składa się z sumy jego głosów 

podstawowych, głosów przysługujących z tytułu posiadanych udziałów oraz w 

przypadku członka założyciela – jego głosów członka założyciela) określona została na 
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poziomie 0,98%. Dla państw spoza regionu Azji przewidziano 3 stanowiska dyrektorów 

wykonawczych, a dla państw z tego regionu – 9 stanowisk. Obecnie negocjowany jest 

kształt i skład konstytuant nieregionalnych. Polska ma stosunkowo silną pozycję w 

Banku, która powinna nam zapewnić okresowy dostęp do stanowiska zastępcy 

dyrektora i potencjalnie także do stanowiska dyrektora (w obu przypadkach na zasadzie 

uzgodnionej rotacji z innymi państwami). Obecnie rozważany jest podział 

przedstawicieli państw spoza regionu na 3 odrębne konstytuanty skupiające: i) państwa 

strefy euro, ii) pozostałe państwa UE + inne państwa europejskie (Islandia, Norwegia, 

Szwajcaria), iii) państwa pozaeuropejskie – Brazylia, Egipt i RPA. Podział ten będzie 

się zmieniać w przypadku przystępowania kolejnych państw.  

Udział Polski w AIIB można postrzegać również w kontekście współpracy/pomocy 

rozwojowej. Polska wniesie wkład finansowy do nowej instytucji, której głównym 

celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego i finansowanie rozwoju infrastruktury w 

Azji, w szczególności w słabiej rozwiniętych państwach tego regionu. Tak więc 

kontrybucja Polski może być postrzegana jako wysiłek o charakterze pomocowym. 

Równocześnie Bank podejmuje starania, aby wpłatę udziału w kapitale traktować jako 

oficjalną pomoc rozwojową (ODA). Decyzja w tej sprawie będzie podjęta przez 

Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. 

Członkostwo Polski w AIIB może być w przyszłości poddawane regularnej ocenie, 

szczególnie w zakresie korzyści i kosztów. W zależności od jej wyniku Polska może 

podjąć decyzję o utrzymaniu członkostwa lub wystąpieniu z Banku, wraz z wycofaniem 

udziałów, co jest przewidziane w statucie AIIB. 

3. Skutki związania Umową o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji 

Infrastrukturalnych 

Społeczno-gospodarcze – podpisanie umowy wpłynie pozytywnie na możliwości 

udziału polskich przedsiębiorstw w realizacji projektów finansowanych przez Bank. 

Pośrednio, przez wspieranie rozwoju infrastruktury i wzrostu w Azji, członkostwo w 

Banku wpłynie na polską gospodarkę, która w rosnącym stopniu uczestniczy w 

globalnym łańcuchu wartości i dostaw. Ponadto niektóre projekty infrastrukturalne w 

Azji (np. połączenia kolejowe i morskie) mogą sięgać Europy, w tym Polski, z 

korzyścią dla obu stron. Polska może odgrywać w tym przedsięwzięciu istotną rolę jako 

pierwszy kraj UE na tych trasach, które przebiegają przez nas kraj w postaci linii 
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kolejowych i terminali morskich na Bałtyku, które odgrywają rolę w handlu z Chinami i 

powinny tę rolę zwiększać. W tej chwili mamy jedno regularne połączenie kolejowe 

Łódź – Chengdu i szereg portów przygotowanych do obsługi wymiany z Chinami. 

Stworzy to także szanse na rozbudowę polskiego sektora logistycznego, ale także na 

wzrost naszego eksportu na ten największy i najszybciej rosnący rynek na świecie – 

należy pamiętać, że Bank będzie prowadzić działalność w całym regionie, który 

obejmuje m.in. Azję Centralną, w tym Kazachstan, Mongolię, Tadżykistan, jak również 

inne obszary byłego Związku Radzieckiego – Azerbejdżan, Gruzję. Są to państwa, w 

których polska aktywność jest już widoczna, a przez działalność AIIB może być 

dodatkowo wzmocniona 

Finansowe – Polska obejmie udział w kapitale Banku na poziomie 831,8 mln USD, z 

czego 20% zostanie wniesione w gotówce, tj. 166,4 mln USD. Płatność ta przewidziana 

jest w 5 równych ratach, począwszy od roku, w którym dokonana zostanie ratyfikacja 

(2016 roku). Kwota udziału będzie stanowić zobowiązanie pozabilansowe, 

nieobciążające długu publicznego. Odpowiedzialność krajów członkowskich jest 

ograniczona do wysokości ich udziałów. 

Polityczne – decyzja Polski wpisuje się w politykę zacieśniania stosunków z Chinami 

oraz zwiększania aktywności w Azji. Należy mieć też na uwadze fakt, iż od 2011 roku 

ranga naszego partnerstwa z Chinami podniesiona została do poziomu strategicznego i 

większość państw, które podniosły swoje relacje z Chinami do podobnego poziomu, 

wyraziła wolę przystąpienia do Banku w roli Państw Założycieli – m.in.: Wielka 

Brytania, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja, Rosja, Brazylia czy Australia. Ponadto 

zawarcie przedmiotowej umowy wywrze pozytywny wpływ na stosunki z Chinami w 

formacie „16+1”. Może również ugruntować relacje Polski z innymi państwami, z 

którymi będziemy współpracować na forum Banku, szczególnie z krajami skupionymi 

w tej samej konstytuancie. Ponadto dzięki członkostwu w AIIB Polska zaznaczy swoją 

globalną aktywność. Należy też pamiętać, że Bank będzie prowadzić działalność 

operacyjną nie tylko w Chinach, ale w całym regionie, który obejmuje m.in. Azję 

Centralną. 

Prawne – wejście w życie tej umowy nie spowoduje konieczności dokonania zmian w 

porządku prawnym RP. Umowa zapewnia AIIB osobowość prawną oraz zdolność do 

czynności prawnych (m.in. w zakresie zawierania umów, nabywania nieruchomości i 
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mienia ruchomego), przewiduje przywileje podatkowe i prawne oraz o charakterze 

majątkowym – analogicznie do tych przyznanych innym międzynarodowym 

organizacjom i instytucjom finansowym. Wśród nich należy wskazać w szczególności: 

nietykalność pomieszczeń Banku, nietykalność dokumentów oraz archiwów, 

zwolnienie z opodatkowania i opłat celnych aktywów, transakcji, mienia, dochodów i 

działalności operacyjnej Banku. 

Ponadto, w celu umożliwienia sprawnego funkcjonowania Banku, umowa przewiduje 

przyznanie pracownikom banku, w tym ekspertom i konsultantom wykonującym misje 

lub usługi na rzecz Banku, immunitetu chroniącego ich od postępowań prawnych 

dotyczących działań podejmowanych przez nich w ramach pełnienia oficjalnych funkcji 

– umowa może dotyczyć obywateli polskich, w przypadku sprawowania przez nich 

funkcji urzędowych na rzecz Banku. 

4. Tryb związania Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową 

Przedmiotowa umowa założycielska wypełnia przesłanki określone w art. 89 ust. 1 pkt 

3 Konstytucji RP, dlatego niezbędnym krokiem do uzyskania pełnego członkostwa w 

Banku jest przeprowadzenie ratyfikacji umowy międzynarodowej, za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie.  

W statucie Banku ostateczny termin złożenia aktu ratyfikacyjnego u depozytariusza 

(rządu ChRL) wyznaczono na dzień 31 grudnia 2016 r. W interesie Polski jest jak 

najszybsza ratyfikacja, gdyż zapewni ona pełne członkostwo w Banku z prawem głosu 

przy podejmowaniu decyzji przez organy Banku oraz z prawem obsady stanowisk, które 

mogą zostać Polsce przyznane. 



          Załącznik 

 

Lista państw sygnatariuszy Umowy o utworzeniu Azjatyckiego Banku Inwestycji 
Infrastrukturalnych 

 

1. Związek Australijski* 
2. Republika Austrii 
3. Republika Azerbejdżanu 
4. Ludowa Republika Bangladeszu 
5. Federacyjna Republika Brazylii 
6. Państwo Brunei Darussalam 
7. Królestwo Kambodży 
8. Chińska Republika Ludowa 
9. Królestwo Danii 
10. Arabska Republika Egiptu 
11. Republika Finlandii 
12. Republika Francuska 
13. Gruzja 
14. Republika Federalna Niemiec 
15. Republika Islandii 
16. Republika Indii 
17. Republika Indonezji 
18. Islamska Republika Iranu 
19. Państwo Izrael 
20. Republika Włoska 
21. Jordańskie Królestwo Haszymidzkie 
22. Republika Kazachstanu 
23. Korea Południowa 
24. Państwo Kuwejt 
25. Republika Kirgiska 
26. Laotańska Republika Ludowo-Demokratyczna 
27. Wielkie Księstwo Luksemburga 
28. Malezja 
29. Republika Malediwów 
30. Republika Malty 
31. Mongolia 
32. Republika Związku Mjanmy 
33. Federalna Demokratyczna Republika Nepalu 
34. Królestwo Niderlandów 



35. Nowa Zelandia 
36. Królestwo Norwegii 
37. Sułtanat Omanu 
38. Islamska Republika Pakistanu 
39. Republika Filipin 
40. Rzeczpospolita Polska 
41. Republika Portugalska 
42. Państwo Katar 
43. Federacja Rosyjska 
44. Królestwo Arabii Saudyjskiej 
45. Republika Singapuru 
46. Republika Południowej Afryki 
47. Królestwo Hiszpanii 
48. Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki 
49. Królestwo Szwecji 
50. Konfederacja Szwajcarska 
51. Republika Tadżykistanu 
52. Królestwo Tajlandii 
53. Republika Turcji 
54. Państwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
55. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 
56. Republika Uzbekistanu 
57. Socjalistyczna Republika Wietnamu 

 

* Pogrubioną czcionką zaznaczono państwa, które ratyfikowały Umowę o utworzeniu 
AIIB do dnia 31 grudnia 2015 roku 



AZJATYCKI BANK INWESTYCJI 
INFRASTRUKTURALNYCH 

DYREKTOR 
DEPARTAMENTU ZAGRANICZNEGO 

~YZ--.., 
Tomasz Skurzewski 

U mowa o utworzeniu 

l 

: . . ~· 

L 



Państwa, w imieniu których podpisywane jest niniejsze Porozumienie, 
uzgadniają co następuje: 

MAJĄC NA UW ADZE znaczenie współpracy regionalnej dla kontynuacji 
wzrostu i promocji rozwoju społeczno-gospodarczego gospodarek Azji · oraz 
idącego za nimi wkładu w regionalną odporność na potencjalne kryzysy 
finansowe i inne wstrząsy o zewnętrznych źródłach w kontekście globalizacji; 

UZNAJĄC znaczenie rozwoju infrastruktury dla rozszerzenia regionalnych 
powiązań i poprawy integracji regionalnej, a przez to promowania wzrostu 
gospodarczego i utrzymywania rozwoju społecznego dla· narodów Azji,· jak 
również wkładu w globalną dynamikę gospodarczą; 

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, że znaczną, długoterminową potrzebę finansowania 
rozwoju infrastrukturalnego w Azji można lepiej zaspokoić w drodze 
partnerstwa pomiędzy istniejącymi już wielostronnymi bankami roZWOJU 
i Azjatyckim Bankiem Inwestycji Infrastrukturalnych (dalej zwanym 
"Bankiem"); 

W PRZEKONANIU, że utworzenie Banku jako wielostronnej instytucji 
finansowej skoncentrowanej wokół rozwoju infrastruktury pprnoże 

zmobilizowaćtak bardzo potrzebne dodatkowe zasoby z Azji i spoza kontynentu 
oraz usunąć finansowe wąskie gardła, z którymi borykają się poszczególne 
gospodarki. na kontynencie azjatyckim, jak również uzupełni działalność 

istniejących wielostronnych banków rozwoJU na rzecz promocji 
zrównoważonego i stabilnego rozwoju Azji; 

UZGODNIŁY utworzenie Banku, który będzie funkcjonować zgodnie 
z następującymi zasadami: 
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·ROZDZIALI 

CEL, FUNKCJE I CZŁONKOSTWO 

Artykuł l Cel 

l. · Ba.rik stawia sobie następujące cele: (i} wspieranie zrównoważonego· 
· wzrostu gospodarczego, . tworzenie bogactwa j · poprawa ·. powiązań 

irrfrastru1cturalnych w AzJi poprzezinwestowanie w infrastrukturęi inne 
· sektory produkcyjne; oraz (ii) promowanie współpracy regionalnej i 

partnerstwa, aby stawiać czoła wyzwaniom; clŹięki ścisłej wspÓłpracy z 
innymi wielostronnYmi ·idwustronnyiniinstytucjami rozwoju. 

2. Wszelkie odWołania w niniejszym. Porozt1Jhleniudg "Azji" i "regionu" 
obejm.ują regiony geograficznei ichskładklasyfikowane przez Organizację 
Narodów Zjed:Ó.oczonych jako Azja i OceD.ia; chyba że Rada Gubernatorów 
postanowi inaczej. 

Artykuł 2 Funkcje 

Aby osiągnąć swój cel, Bank realizuje następujące funkcje: 

(i) promowanie inwestycji. kapitału publicznego i prywatnego w regionie • na 
rzęc;:z: "I"o?Woju, w szczeg()lności. na rzecz rozwoju infrastruktury i. innych 

· · ·· · · · se1dm:6'Y produkcjrjnych; : · · ·· · · · · · . · 

(ii) wyk()~~śtywanie • do~tępnych · Bankowi.·.· zasobów ·do finansowania 
• rzec,zonego rozwoju w regionie, w tymtych projektów i programów, które 
najskuteczniej preyc,zynią się do harmonijnego Wz:rostu gospodarczego 
r1:1gionu. jąkp. całości, 2;e> ą,zczególnyn1 uwzględnieniem potrzeb . słabiej 
ro,zr.rmięty~h cyon1cc)yv yv regionie; . . . •.. .) .·. . .. 

(iii) zachęcanie·. sektora· .prywatnego do .···inwestowanie ···.w • projekty, 
przedsiębiorstwa i· .. przedsięwzięcia preyczyniającą: się do rozwoju 
gospodarc.Zegó W regionie, w szczególności w infrastrukturę i inne sektory 
produkcyjne oraz uzupełnianie inwestycji prywatnych, . jeśli kapitał 
prywatlly nie jest dostępny11aodpo'Y!ednichw8.runkąch; oraz ~ 

(iv) pod~jlllowani~ takich .innych d:iiałatl. i ś~addzcinie takich innych usług, 
· · · · • jakie niogą .stanowić wsparCie dla wspomnianych funkcji; 

Artykuł j · · Czło..łkoshvo 

l. Członkostwo w Banku jest dostępne dla członków Międcynarodowego 
Banku. Odbudowy iRozwojuj)\zjatyckiego:BańlCu.Rozwoju. 

. ·.·.,:. ' -... , 1·.- . ", - ,. ,·' . ,.. ·• . :--- ,-., 

(a) Członkami regionalnymi są członkowie wskazani w Części A 
Załącznika, A wraz :11 innytni. c~łon1carni objętymi~regioJ,lem.Azji 
w rozumieniu art. L Wseyscy pcizośtali członkoWie są członkami 
pozaregiorialnymi. · · ·. · · · 

(b) "członkoWie Założy~iele sątymi członkamiz listy w Załączniku A, 
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którzy nie później niż w dniu określonym w art. 57 podpiszą niniejsze 
Porozumienie, i spełnią wszystkie pozostałe kryteria członkostwa 
przed datą ostateczną określoną w art. 58 ust. l. 

2. Członkowie Międzynarodowego Banku Odbudowy. i . Rozwoju lub 
Azjatyckiego Banku Rozwoju, którzy nie zostają członkami zgodtrie z art. 
58,· mogą zostać dopuszczeni do cZłonkostwa w Banku na warunkach 
określonych . przez Bank . Szczególną Większością głosów Rady 
Gubernatorów wrozumieniuart. 28. · 

3. W przypadku wnioskodawcy, który nie jest podmiotem suwerennym lub 
nie. odpowiada .za prowacizenie swoich stosunkó,w międzyn~odowych, 
wniosek o cz;łon1costwo w Banku jest prezentowany lub uzgadniany przez 
członka Banku odi:JOwiedzialnego za jego stosunki międzjrnarodowe: 

ROZDZIAŁ II 

KAPITAŁ 

Artykuł 4 Kapitał założycielski 

l. Kapitał założycielski· Banku wynosi sto miliardów dolarów amerykańskich 
(l 00 000 000 000 $) i jest podzielony na jeden :inilion (l 000 000) udziałów 
kapitałowych o wartości nominalnej l 00 000 dolarów (l 00 000 $) każdy, 
które będą dostępne do subskrypcji tylko dla członków zgodnie z 
postanowieniami art. 5. 

2. Pierwotny kapitał; założycielski jest. podzielony na kapitał wpłacony 
i kapitał płatny na żądanie. Udziały · kapitałowe o łącznej· wilrtości 
nominalnej dwudziestu ·miliardów dolarów· (20 000 000 000 $) .. stanowią 
kapitał wpłacony, natomiast udziały kapitałowe o łącznej . wartości 
nqminalnej . osiemdziesięciu miliardów .· dolarów (80 000 000 000 $) 

·. stanowiąkapitał płatny na żądanie. · 

3. Kapitał żałoŻj'cielski Banku mbże zostać podwy:Ższony przez Radę 
'.Gubernatorów Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28 w 
takim momencie i na takich warunkach, jakie Rada może uznać za celowe, 
uwzględniając stosunek pomiędzy kapitałem wpłaconym i płatnym na 
żądanie.· · · 

4. Termin "dolar" i symbol "$'' użyte w niniejszym Porozumieniu rozumie się 
jako oznacżające oficjalny środek płatniczy ·Stanów Zjednoczonych 

·Ameryki. 

Artykuł 5 . Subs~cja'udZiałów kapitałowych 
l. Każdy członek dokonuje subskrypcji udziałów w kapitale Banku. Każda 

subsk:rypcjfl. pierwotnego . kapitału. założycielskiego oznacza subskrypcję 
· udzii:l.l:ów kapitało~ch opłaconych i udziałów kapitałowych płatnych na 
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żądanie w stosunku dwa (2) do ośmiu (8). Pieryvotna liczba udziałów 
kapitałowych, które mogą być przedmiotem subskrypcji przez kraje, które 
zostają człmJ.kami zgodnie z art. 58,jest wskazana w Załączniku A. 

2. · Pieryvotna liczba.udziałów kapitałmvych, które Il1ogąbyć przedmiotem 
.. subskrypcjiprzezkraj e, }ctóry~h członkostwo dopuszcza,się zgoąnie z art. 3 

ust. 2,jestustalana pr,ze~Radę Gubematprów, zakładającj~<łnakZe, że nie 
ze~~lą się . n~ subs~cję, Jctóra sk:tltl<:owąłaby ,zmniejszei:rierii udziału 
kapitąłtl posiadane~o przez członków. re~onamyqh poniżej . 
siedenuizi!l~ięciu .·. pięcil1 (7?) proąenf całąści. subs!crybowanego kapitału, 
chyba ·że RRda · Gubernatorów postlinoVI'i i:i:Jaczej l(_w8.1ifikowaną 

Większością głosów w rpzumieniu art. 28. . .. · ··. _ . ·. ·. · ..• •··.· .. · .. · ·• 
3. Rada Qubematoró~ fupze,. ną wni~sek czł~nka . zyriękscyć liązbę 

sl1?skfyqowan_yc:ll, l!działów kapitało;wych Jakiego człoDka, 11a takich 
· wlirimkach, jakie. Rlida (]ubemator()w może ustalić Kwali:fik:owaną 

' i'' ' " ;- ---- ' ; - - ," ' ":."- .\ ' ; - '_._·, '.- '' '' •' '' ; --- - '' ·: --"- ', __ -: .- _- ·.: ' - ' - l - ' ', -. ' ' ' 

Większością gło:;ów w,ro~eniu. art. 28, zakładając jednakże,, że nie 
zezMral~ . ·.·się . na.· . pocl'W)'~szeiJi~ _._ •. dla . jaki(Jgąkolwie!c .. óZłon}{a, . które 

··. sk:tltkowałoby zmniejsz~~eii11Jdzihlil kapit!lłupo~iadanego pr:;>:ez członków 
re~on8.Jllych poiliżej ŚrecieriJ.dziesięciu pięcill (75) prOC!lnf całości 
subskrybowanego ·_kapitału,' chyba'· że __ .Rada Gubernatorów postlinoVI'i 
inaczej Kwalifikowaną Większością głosów w rozuinieniu art. 28. · · 

4.. RRda · GuRematąrów , do~ą11uj6 . prz,e~ąd~ kapitału zliłożycielskiego :Slłnku 
co najillilieJ raz na pię6 .(?) li:!t. W pJ:zypadkU podniesienia kapitału 
założy'delskiego · -k~dy pzłonek, otr.zymuj!l ··• uzasądnioną Il1oźliwość 
subskrypcji- na takich ~aTiulkach,jakie Rada Gubernatorów ustali -:ctakiej 

• pmporcji podwyższonego kapitału, która· jest równa proporcji· uprzednio 
-• subśkrybowanego · ·_ .. przez , te g? ·•• członka · .. k:apitału _· .. dó · całkoV\Titego 

subskrybowanego kapitału bezpośrednio · przez takin:i · podwyższeniem. 
,Ż:ąden <:złone_k,IJiej!l::;t zobowiązany. do. suqskrypcji ~ akiejkolwiek · .. części 
p<J4wy~~ZOIJ.!lgO J.<:apita.łu. 

Artyktif6 · PłatnÓśćztytułń subskrypcji ·•• ·· 

l. , Piątn~Ść ~qt)l pi~ryvotpie subskrypo>yanej .· przez . kaidegoSygnatariusza 
niniejszego PoroZUmienia, ktÓryzostaje członkiem zgoąnie z art. 58, na 
poczet opłaconego_hpitału Blłnku dokonywanaj~stw pięciu(5) ratach w 
wysokości' dwtidziestu (20) <procent takiej kwoty, z zastrzeżei:tiem 

• postanoVI'ień ust 5 niniejszego artykułu. Pierw'sza ratajest płatna przez 
· każdego członka' w ciągu trcydzie.Stu (30} dni od wejścia w życie 

niniejszego Porozumienia lub niepóźniej niż w dniu zdeponowania w jego 
:imieniu alctu_ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdZehia zgodnie z art. 58 ust. . 
l, w ząleżności p d tegą, lctóra :z tych datprzypada później, Druga. rata. staje 

. się wrmaglilnajedeJ1 (l) rok od wejścia w życieniniejszego Porozumienia. 
Pozostałe trcy m raty stają się wrmagame sukcesYWilie jeden (l) rok od 

s 



· • clhla. !VYID~galrioŚci 1JÓP~z;edni ej raty: 

2. Kaid~ .. r,ata. pł~tnoś~i. 1cwoty . pie~otnie . sul:J~krybow8,nej · . na . poczet 
. pie~otnego .· opł~conego ka1Jitału . założycielskiego.· jest d?konywana. 
w dolarach lub ipnej wyrn_ienialnej walucie, z zastrzeżeniem ust. 5 
niniejszego arlyl<:ułll. Bank może w dow~fuym momeJ:J.ćie wymienić· takie 
wpłaty mi dolary. Wszelkie prawa, w tym prawo' głosu nabyte ztytułu 
udźiałÓw Opłabonych i powiązanych z nimi udiia:łówpłatnych na żądanie, 
w zwi#u z ktÓrymi takie płatności· są nalefue, ale nie zostałyjeszcze 

· .. lire~9waąe, zostają Ża~e~:Z:()I!e do morge.l:lN ótt~ania ~rżc:li)3ank pemej wphity. · · · ·· · · · · · ···· · ·· · · · · ··· · · · ··· · 

3. Płatność ~oty objętc:lJw.r!IIIlach k~pitału Banlcu płatnego I!a żądanie 
podlega weV,Vaniudo ,opłacenia'N)'łąc~e, jeśliiWÓWCZ(lS, kiedy :vYmaga . 
tego Bank celem'w)iwiązania się 'ze swoichzobowiązan. W przypadku 
takiego wezwania, płatność . jest· dokonywana wedle . uznania . członka w 
dolarachlub walucie wymaganej dospełnienia zobowiązań Banku, na 
potrzeby których ;vezwanie jest dokorij'Wane, WeZ\Vania. do opłacenia 
udziałów meopłacoriychsąjedn.olite pod mględem udiia.hi prOcentowego 
we wszystkich udZiałach płatnych. na ządanie; . . .. 

4. · ':Bank ,ustala. ~iejsce jakiejkolwięl,c płabJ.ości. dokonyw@ej na mocy 

.... DJ11l;.eJ~~e.g;? ........ ~\<;u~: .. ,· .. ~akł~~~~~~~ ., żc:l, ,}() .. !IlOffic;lJ:l~ ..•. posieciz,enia. 
•'•ina1}~acyjJ:J.ego·Rady,,.(.}u1J7m~foró\'{' ~a:tą()ść pi7rwszejraty, ;o k:tórej' 

m().wa w list. ·.1. 'niriiejszeg()'' arlykiihi, 'została .. dókonan:a 'na.· rze~z. rżądu 
. Chinskie ·• Re' uolikiLudoW~:i" jako PoWiefuika Bhllkh. . ..... · 

.,:_: \ :/_,_--:1' -··_n_-\·.:;:;-,;}- ·:;:.'\R~-.;>>-'J ---_:_-·;::';UL:·; } :-~i L' _:·_,H_:1 .::·;.:;L;: t, ·:c"L>:·::.-33·_;_,f-_-:;:_.~:,-·r "'-':;_,_ .. >L·}._ .. -:,.:";_ (_> --',_ '"·:,_.:.·::-.L 
5 ,; : ,,; (:::z;1qi1e~,:~aą)i. ?;!!, Jqaj ął~}J!5lhrą~ęty:.!llę. J,?J?):J;:z:ęgy,nj1J i7j Sf!:egqcHil,tępu 
; •. :tpo.?:,ĘJ[!!Jte:t;n~tywpi~~ ;opłę.ciqS).llJSlgyb()j~@Y PJ::Z:e?; ·się1:Jję.l<:ąp!tJ:ił ?gQQ1Ji e Z 

,.,,.J,lst.;l i7 pjp1ej~:z:l'lgo atj:y~''W.I!ę.~!ę,R).lJący; spq~gp: · . 

(a)· .. 1•w ća:łbśCi' w dolara6hilub'ihriej'wyffiiefiialriej>waiuci(hlfhle więc~) niż 
. diiesi.ęciu (l O) tatach, przy czYni każdataka iata'róWriaje'sFdifeśięciu 
(10) procentom kwoty qałfp}Yitęj, p~ĘJ!l'(VS:Z:a'.ijy;,@lga. r,at~c;J.er:>t 

....... ··. '.VYRłag~~ :z:gq'"/11}.~ ~ •. 1l~t •. ! 1. !?-~!qltlfa_s,t 11"2:~9~.l:L dq, ?~ifls.i!J;tf)j, ,rątY są 
· ·.·····wy:magąiD:ew dwa'latapóWejściii'W zycie'Biniejsiego'Poroiiiliiienia 1 

. n~stęrilie!:or~fai;I~h" · · · · ·. ·• ·:· · " ·' • :u 

(b) ..• '\\J.c:z:ę~tf\ydoiarachltib inl1eiw::ducie Wymi~ni~)n:ej; a w,c~~ści.._ do 
pięćc1ziesięciu{50} procent każgej, raty ·W. walucie człqnka,. ?godpie z 

.. · haimonogram.em rat;. o którym mowa w ust l niniejszegq arlyk:iiłu. 
Do. płatności, o.których mowa. w niniejszym punkcie (b), zastosowanie 
mają następujące postanowienia: 

(i) Członek powiada:mia Bank w momencie subskrybowania 
udZiałów na· lD.bcy ust.· l niriiejszego aitylcułu, jaka ·część. 
płatności będZie dokonywana w jego własnej walucie, 
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(ii) Każda płatność członka, w. jego własnej walucie zgodnie 
z niniejszym ustępem 5 jest dokonywana w takich kwotach, które 
Bank uzna za. równowartość pełnej, wyrażonej wdalarach 
wartości opłacanej części kapitałU. Pierwotna płatn.ość jest 
dokonywana . w takich .· kwotach, jakie . cZłonek · uznaje za 
odpowiednie na mocy niniejszego Porozumienia, przy czym 
podlegają one takim korektom, które. muszą ~qstać zrealizowane 
w ciągu dziewięćdziesięciu . (90) dni ód dnia wymagalności 
płatności, które Bailk uzna za niezbędne do tego, aby stańowiły 
one pełną równowartość .takiej płatności w dolarach. 

(iii) Zakażdynl.razei:n; kiedy w opii:riiBankuwaluta członka zg()dnie 
z wartością kursu wymiany ulega deprecjacji wzna.cznym 
stopJJ.i1l, cZłonek ten wpłaca ną rzecz Baliku w.uzas:adnionym 
, terminie.dqda1:kovvą k.vyotę we .własnej walucie celemutrzymania 
wartości całqści ta.kh;:j waluty utrz)rmywanefprzez ,Bank. z tytułu 
posiadańego przez niego kapitału. 

(iv) Za każdym ,raz;.im, kh:dyw opinii :Elanku w~11ta cZłon1ca zgodnie 
... ~ :wartoś~ią .kursu wymi:any ulega aprecjacji w znacznym stopniu, 

· .. Bank WPłac:a na rz!'Jcz.tego cZłon1ca wuzasadnionym terminie 
kwotę tej waluty wymaganą do skorygowania wartości całości 
takiej. waluty utrzymywanej przez Bank z tytułu . posiadanego 
przez Iliego klipitilłu: · · · · 

., 
(v} #:an1c ]]lOŻ~ zrzec się praw do płatności na podstawie podpunktu 

(iii), a cZłonekmoże zrzec się praw do,płatności na podstawie 
podpunkt:ll (iv). · · · · · .. · ·· · ·· ·· · · · · · · · 

6. Bank akcephlje ~cl Jilieg~kolwiek członką opłacającego swój ~dział 
w kapitale na podstawie ust. 5 pkt (b) niniejszego artykułu weksle własne 
lub inne papiery dłużne WYemitowane przez rząd tego członka lub 
depozytariusza wskazanego;przeztakiego cZłonka, zamiast kwoty, która 
ma zostać WPłaconaw(vvalucie tego.członką, o ile taka kwota nie jest 
wymagana .przez Bank do. prowadzenia Jęgo działalności opęracyjnej. 
Takie weksle lub instrumenty dłużne są nieprzenoszalne, nieoprocentowane 

·· ., i płatne na rzecz Banku w wartości nominalnej na ządanie~ · 

ArtykUł 7 · War.unki żwiązalle 'z udziałami kapi1:ałi1Wymi 

l. Pierwotnie . subskrybowane .· przez członków . udziały kapitałowe są 
emitowane w wartości nominamej>Inne udziały są ei:nitowane w wartości 
nominalnej, chyba że Rada Gubernatorów w szczególny9h okolicznościach 
zadecyduj~ Szczególną Większoscią głosów w roZtiniieniii art .. 28 o, ei:nisji na iimych warunka~h. ·. . . . . . . . . .. . . 

2. Udziały nie . są przedmiotem zastawu lub obciążenia jakiegokolwiek 
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· rodzaju i mogą by6 przenoszone tylko na rzecz Banku. 

3. Odpowiedzialność członków z tytułu udziałów jest ograniczona do 
.. nieopłaconejczęści ich ceny emisyjnej .. 

4. Żaden członek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Banku 
z tytułu członkostwa w Banku. 

Artykuł 8 Zasoby zwykłe 

W niniejszym, Porozumieniu·. termin "zasoby zwykłe" Banku obejmuje 
następujące elementy:, 

(i) kapitał założycielski Banku, w tym zarówno k:apitał opłacony, jak i płatny 
na żądanie, subskrybowany zgodnie z art. 5; 

(ii) środki finansowe uzyskane przez Bank na mocy uprawnień nadanych 
zgodnie z art; 16 ust. l, których dotyczy zobowiązanie z tytułu wezwania 
do opłacenia udziałów, d którym mowa wart. 6 ust. 3; 

(iii) środki finansowe otrzym,arie z tytułu spłaty kredytów lub gwarancji 
dokonanej środkami, o których mowa w punktach (i) i (ii) niniejszego 
artykułu lub jako zwrot z inwestycji kapitału i innych rodzajów 
finansowania zatwierdzonych zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt (vi) dokonanego z 
pomocą takich środków; 

(iv) dochód uzyskany z kredytów udzielonych z wyżej wymienionych środków 
finansowych lub z gwarancji, których . dotyczy zobowiązanie z tytułu 
wezwania do opłacenia udziałów, o .którym mowa w art. 6 ust. 2; oraz 

(v) wszelkie ibne środkifiillu'lsoire lub dochody otrzym,ane przez Bank, które 
nie stanowią części zasobów jego Funduszy Specjalnych, o których mowa 
w art. 17 niniejszego Porozumienia. 

ROZDZIAŁ ID 

·DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA BANKU 
Artykuł 9 · Wykorzystanie zasobów 

Zasoby i instrumenty Banku są używane wyłącznie na potrzeby realizacji celu 
i funkcji określonych odpowiednio w art. l i art. 2 oraz zgodnie z zasadami 
stabilnej bankowości. 

Artykuł lO Zwyczajna i nadzwyczajna działalność operacyjna 

1. Działalność operacyjna Banku składa się z: . 

(i) operacji zwyczajnych finansowanych z zasobów zwykłych Banku, o 
których mowa w art. 8; oraz 

(ii) operacji nadzwyczajnych finansowanych . z zasobów Funduszy 
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Specjalnych, o których mowa wart. 17. 

Rzeczoile dwa typy operacji mogą osobno .finansować elementy tego 
samego projektulub pro~amu: 

2. Zasoby. zwykłe i zasoby Funduszy.· Specjalnych Banku w każdym 
momencie i .. w k!:lŻdym względzie są utrzyni)rwane, wykorzystywane, 
przekazywane,· inwestowane . i w' inny ·.sposób rozporządzane całkowicie 
niezależnie. Sprawozdania finansowe Banku wykazują operacja zwyczajne 
i nadzwyczajne osobno. · · 

3, Zasoby zwykłe B.ąnku pi:Jd.ża,dnym pozorerą,nie podlegają obciążeniu· 
stratami .lub· :z;ob«Jwfązaniami. 'N)'nikając)'Ini .z •. operacji nadzwczajriych lub 

. innych czynności, ([o . których pierwotp.ie wykorzystano lub na które 
przeznaczono zasoby Funduszy Specjalnycl:!, anj. nie są wykorzystywane do 
finansowania takich stratlub wywiązywanj.a.się z takich zoboWiązań .. 

4. Wydafki zwiąZane bez_LJośrednio, z operacjami zwypzajnyrni obciążają 
·zasoby. zWykłe Banku. :Wydatki związane bezpośrednio z. operacjami 
nadzwyczajnymi obciążają zasoby Flilld1lsij Specjalnych; Wszelkie inne 
Wydatki są rozliczane żgadnie z usthle.niami Bąnku. 

· Arcybłtl·· Odbi~;cyimetoityd~i~ł~lności o}l~l'a~yjnej .. .. .. . . 

L {a}. . Bank moż~ .zap~wnić lub clatWić finansowanie. jakiemukolwiek 
członkowi .lub jakiejkolwiekjego agencji, instytucji lub jednostce władzy 
lułJ jakiemuko~wiek ppdmiotowi lub przedsiębiorstwu. działającell1u na 
terytorium członka, ,Jal{ ró~eż . rnię,dzyn~ÓdolV)'Ill lub regiona1nym 
···ąge11cj8m Jub •. podmiofąfU. za}1Ilującym's~ę roZ\Vojem' gospo([a.rczym 
regionu. 

(b) Bank może w szczególnyc;h ok<,Jlicznpściach · zapewnić p9moc 
odbiorcy, którego nie wymienianaw punkcie (a) Ilowyżej, jedynie jeśli 
Rada Gubernatorów Kwhliiikowaną WiękSzoscią głosów w rozumieniu art. 
28: (i) ustali, że taka pomoc może służyć celom i jest zgodna z funkcjami 
Bąnku ora,:z; Jeży w inter.esie ·członków Banku; ·oraz (ii) · określi· rodzaje 
pomocy zgodnie z ust 2 niniejszego artykułu, która może żostaćudzielona 
takiemu odbior:cy. , .. 

2. Bank,l11oże prowadzić swoją działalność ~peracyjną w którykolwiek 
·z nąstępujących,sposobów: . 

(i) · popr2;ez .11dzielanie, • współfinansowanie kredytów· bezpośrednich lub 
uczestnictwo w takich kredytach; . 

(ii) poprzez .. inwestowanie funduszy w kapitał. własny .. instytucjL. lub 
. · • przedsiębiorstwa; · · · · 

(iii) poprzez udŻielanie gwarancji, jako główl1y lub wtórny zobowiązany, 
w · całości · lub w części, • dla kredytów na potrzeby .. rozwoju 
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gospodarczego; 

(iv) poprzez stosowanie zasobów · Funduszy Specjalnych · zgodnie 
z umowami określającymi ich wykorzystanie; · · 

(v) poprżez zapewnianie pomocy technicznej zgodnie z art. 15; lub 

(vi} poprzez inne rodzaje finansqwania jakie Rada Gubernatorów może 
ustalić SzczególnąWiększością głosów w rozumieniu art. 28. 

Artykuł 12 Ograniczewa operacji zwyczajnych 

l. Całkowita kwota niespłaconych kredytów, inwestycji kapitału, gwarancji i 
innych rodzajów finansowania zapewnianych przez· Bank w ramach 
operacji zwyczajnych :ha podstawie art. 11 ust: 2 pkt (i), (ii), (iii) i (vi) 

·. w żadnym IIiomencie·nie IIioże ulec podwyższeniu, jeśli wskutektakiego 
podwyższenia c8łk:owita kwota subskrybowanego kapitału nieobciążonego 
zobowiązarliami, rezerw i zysków zatrzymanych należących do zasobów 
zwykłych zostałaby p~zekroczona. Bez względu na postanowienia.zdania 
poprzedniego, Rada Gubernatorów może Kwalifikowaną Większością 
głosów w rozumieniu art, 28 ustalić w każdym momencie, na podstawie 
sytuacji i kondycji finansowej Banku, że ograniczenie wynikające z 
niniejszego ustępu może zostać podwyższone do 250% kwoty 
subskrybowanego kapitału nieobciążonego zobowiązaniami, rezerw i 
zysków zatrzymanych Banku należących do zasobów zwykłych. 

2. Kwota wykorzystanych inwestycji kapitałowych Banku w żadnym 

momencie nie przekracza kwoty odpowiadającej całkowitej kwocie jego 
opłaconego subskrybowanego kapitału nieobciążonego zobowiązaniami i 
rezerwy ogólnej. 

Artykuł 13 Zasady działalności operacyjnej 

Działalność .operacyjna Banku prowadzona jest zgodnie zniżej określonymi 
zasadami. 

l. Bank w swojej działalności operacyjnej kieruje się zasadami stabilnej 
bankowości. · 

2. Działalność operacyjna Banku służy przede wszystkim. finansowaniu 
określonych projektów lub określonych programów inwestycyjnych, 
inwestycji kapitałowych oraz pomocy technicznej zgodnie z art. 15. 

3. Bank nie finansuje jakichkolwiek przedsięwzięć na terytorium członka, 
jeśli członek ten sprzeciwia się takiemu finansowaniu. 

4. Bank zapewnia, że wszystkie jego operacje · są zgodne z polityką 

operacyjną i finansową Banku, w tym między innymi z politykami · 
dotyczącymi oddziaływania na środowisko i społeczeństwo. 

5. RozpatrUjąc wniosek o finansowanie, Bank naleeycie rozważa zdolność 
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odbiorcy do uzyskania finansowania lub instrumentów gdzie indziej na 
warunkach, które Bank uznaje za uzasadnione dla tego odbiorcy, biorąc 
pod uwagę wszystkie istotn.e czynniki, · · 

6. Zapewniając finansowanie lub udzielając gwarancji, Bank należycie 
rozważa SZatlS~ na to, . .że odbiorca i . gwarąnt, j.eśli Jalq istnieje, będą 
wstanie wywiązać się .ze swoich zobo:wiązańwynikającyph z umowy 
o finansowanie. · · · · · · · 

7. .ZapeWniając finansowanie lub. Hdzielając gwaJ:ancj!, wariJnki finąnsowe, 
takie jak stopa. oprocentowania i . inne opłaty czy harmonognun spłat 
kapitału, są takie, jakie w opinii Banku. są stosowne dla illlb.ego 
finansowania i ryzyka ponoszonego przez Baruc · · · 

8, Bank nie wprowadza ograniczeń co d() nabywania . dóbr i usług 
z jakiegokolwiek· kr~ju • z wjiłyWów ueyskan:ych z jakiegokorwiek 
finansowania w rarn:.ach zwyc2:ajnych · bądź , nadzwyczajnych pperacji 
Ba.Dl.cu. . . . 

9. Bank podejmuje niezbędne środki, aby zapewnić, że wpływy uzyskane 
z jakiegokolwiek finansowania, które Banie zapewnia, dla którego jest 
gwarantem lub w którym uczestniczy, są vvykorzystywane wyłącznie do 
celów, na które finansowanie zostało preyZn:ane, oraz z należytą troską 
o kwestie oszczędności i wydajności. 

10. Bank: . zwraca należytą uwagę, aby unikać przeznapzarn:a 
· nieproporcjonalnych. ilo~ci .swoich,. :t;ąsobpw , na rzecz jakiegpkol:wiek 
członka. 

11. B~lc stara . się. utrzynuu5 uzasądni~ne zróżqicowąnie swoi~h ill\vestycji 
wkapitał akcyjny. Wprzypadk:U swoich inw~stycjikapitałowychJ3arlk nie 
pr~muje odpowiedzialności za zarządzanie jakimkolwiekpódmiote,m lub. 
prŻedsiębiorstwem, ·w .które·. zainwesto"'ał'i. nie · .. ~tara ąię tizyśkać·patcletu . 
kontrolnego w danym podn:iiocie lub prz~dsięBiorsfwi~. chyb~ i ze jest to 
niezbędne.do · zabezpieczeniainwestycji.Bankl.l: 

Artykuł 14 Warunki finansowania 

L ., jV przypadku kreąyt6~ udzie1(}nych pfzezBallk.lub w' którychBank 
uciestniczy lub kredytów, dla których Bank jest gwaranten1, · warunki 
danego kredytu lub gwarai1cji. ustanawiane sąuniową, .Zgodnie z zasadami 
dŻialalności; .O których •IDOWa W art: l3o• i ' Z ;zastrzeżeniem innych. 
postanowień niniejszego Porozumienia: Ustalając takie warUnki, Bank w 
pełni. u~zględpia . potrze,bę zabezpieą~nia .s.woj~go ,dochodu i o.chrony 
sytu11cji firlanśowej .. 

2 .. W.,przypadku.gdy .odbiorca kredytów .lub gwarancji kredytów nie jest 
· cżłoDki.em, Bank może""' jeśli. uzna to za celowe~ zażądać, aby członek, na 

którego terytorium dany projekt ma być realizowany, lub agencja 
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administracji publicznej lub jakakolwiek instytucja tego członka 

akceptowalne dla Banku zagwarantowały spłatę kapitału i odsetek oraz 
innych opłat z tytułu kredytu zgodnie z jego warunkami. 

3. ·Kwota jakiejkolWiek inwestycji kapitałowej nie przekracza takiego 
procentu kapitału włas11ego danego podmiotu lub przedsiębiorstwa, jaki 
jest dozwolony na mocy polityki zatwierclzonej przez Radę Dyrektorów. 

4. Bank może zapewnić finansowanie w ramach swojej działalności 

operacyjnej w walucie danego kraju zgodnie z polityką, która minimilizuje 
ryzyko walutowe. . . . . 

Artykuł 15 Pornoc techniczp.a 

l. :ąank może zapewnić dqradzt\vo i pomoc techniczną, jak również inne 
·· .. podobne formy pom,01:y, które służąrealizacji jego celów i :funkcji,. 

2 .. W przypadku gdy wydatki poniesione. na zapewnienie takich usług nie 
podlegają zwrotowi, Bank obciąża takimi wydatkami dochód Banku. 

ROZDZIAŁ IV 

.. · FINANSE .:UANKU 

Artykuł 16 Uprawnienia ogólne 

Oprócz uprawnień określonych w innych miejscach w niniejszym 
Pomzumieniu, Bank posiada uprawnienia' określone poniżej. 

l. Bank. może pozyskiwać śmdki finansowe poprzez pożyczanie lub ·inne 
... ··,· .. · sposoby .. w . panstwach . człónkoVI'skich 11lb . gdzie . indziej . .Zgodnie 

· zobowiąillją'cymiprzepisami prawa. · · 

2. . Baril(nlo~e n~b~~ć i ~p~z~cl~wać papiery wartościowe, które Bank 
··• V\ryernitowllł lub zagw;aiintował lub w które zainwestował. 

!.--.' ., - '' j ' •• ,_.:· :. ·,, j, !>- ! . ' ; ' 

3. Bank może gwarantować papiery wartościowe, w które zainwestował, aby 
ułatwić ich zbycie. 

4. Bank może gwaranto':Vać emisję lub uczestniczyć w gwarantowaniu emisji 
.. papierów wartościoWych emito'Yanych przez jakikolwiek: podmiot lub 
. przedsiębiorstWo mi potrzeby zgodne z celami Banku. · . 

' . : - ' . . . ' . ' . ' ' . 

5. Bank może zainwestować lub złożyć na lokacie śmdki finansowe, które nie 
są potrzebne doje go. działaliiości operacyjnej. 

6. Bank zapewnia, . że na dokumencie każdego papieru wartościowego 
wydanego lub gwarantowanego przez Bank widnieje bświadcżenie, że nie 

·.·.jest to instrument dłużny jakiegokolwiek rządu, chyba że faktycznie jest to 
instrument dłużny określonego rządu, w którym to przypadku oświadczenie 
będzie ten fakt stwierdzać. • 
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7. Bank może ustanowić fundusze i zarząc1zać nimi w ramach zarządu 
powierniczego na rzecz· innych podmiotów, o ile takie fundusze 
powiernicze mają słuZyć realizacji celu i funkcji Banku, na mocy 
warunków dla funduszy powierniczych,. które zostały zaakceptowane przez 
Radę Gubernatorów. · · · 

8. Bank 1Iloże Rstano~vić .podmioty zależne,którt) mają służyć realizacjicelu i 
funkcji Bflllkri, . wYłącznie . za zgodą Rady . G:11bematorpw podjętej 
SzczególnąWiększością głosów w rozumieniu art. 28. .. . . . 

9. ·· :ęatikmo~e lcorzyst!u5z ~akich inny~huprawnieit i ustanowić, takiezasady i 
. reguły, jakię mogą .byc5 niezbędne lub stosovvne do J:ealizacji.jego celu i 
· :furikcji, zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozwni~nia, . · 

Artykuł 17 Fundusze Specjalne 

l. Bank może przyjąć Fundusz:e Specjalne, .· które są przezn!lczone do 
•. realizacji celu i filnkcji B1lllku; takie Fundusze Specj~e stanowią zasoby 
BahlcU. Pełny )c~szt zarządzaniajakimkolwiek ·Funduszem Spec]a1nym 
obCiąża ten Fundusz Specjalny. . . . .. 

2. Fundusze Spe9ja1ne przyj~te przez Bank: J:nogą zostać \Vykorzystane na 
warunk.ach zgodnych z celem i funkcjami }3atlkuoraz,z umowądotyczącą 

. takic~Funduszy. · · · ,. · · · · ·· ·· 

3. Bank przyjmuje takie szczególne zasady i regl}lacje, jakie mogą być 
wYffiag~e 'Y ?ell}l}~orz;elliakażd(;Jgo Fundus~,.Specjalnego, zarząd.zania 

. tym Fundusze1Tii\Vykorzystama tego Funduszu. Takie. zasapy i regl}lacje 
są zgodne z postllllowieniaU!i niniejszego Porozumienia, z wyj ątkietti tych 
• postanowień, które Wyiaźnie <iotyczą tylko zW)fczajnych operacji Banku. 

' ' ,_ - '- ' - - - --- ' - - ' ' ' 

4. i'rilfu,ib . "zasoby·· Fundtiszy .• Specja1nych'' . oclnosi .si~ ,· do zasobów 
jakiegÓkqlwiĘJk Funduszu Specjfilnego.i obejmuje: . · . · · 

,',' ',- ';,' '--- --·--- ---- ·>'-- --- - ,"' -- '• --- ,'. " ',- -" -- "" :· __ - . 

. (i) środki .:finansowe przyjęte przez Bank do włączenia do jakiegokolwiek 
Funduszu ~pecjalnego; 

"c' ·' '· >.- · ' - · -- , :i. · ;_ · . " 

(ii) · ~rpcJki .finiJllSOWe OtrzymiJlle W związku. Z kreoytami lub gyvarllllcjami 
or~ irpłyWy z jakichkolwiek imvestycjikapitało\Vych finansowanych 
z zasobów jakiegokolwiek Ftinduszu Specjalnego, .które - zgodnie z 
zasadami i regułami Banku zarządZającego tym Funduszem 
Specjalnym- są otrzymyvvane przeztaki Fundusz Specjalny; .. 

(iii) dochód pozyskany z inwestowęnia zasobów Funduszy Specjalnych; 
oraz 

. 
(iv) wszelkie inne za~oby przekazane do dyspozycji jakiegokolwiek ~· 

Funduszu SpecjalJ:iego, 
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Artykuł 18 Przeznaczenie i podział dochodu netto 

l. Rada Gubernatorów określa co najmniej raz do roku, jaka część dochodu 
netto Banku zostanie. przeznaczona - po zapewnieniu środków na rezerwy 
- na zyski zatrzymane lub inne potrzeby oraz jaka część, jeśli w ogóle, 
zostanie przeznaczona do podziału pomiędzy członków. Jakakolwiek taka 
decyzja dotycząca przeznaczenia dochodu netto Banku na: inne potrzeby 
zostaje podjęta Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28. 

2. Podział, o którym mowa w poprzednim ustępie, zostaje. dokonany 
proporcjonalnie do liczby udziałów będących w posiadaniu każdego 
członka, a płatności zostają zrealizowane w taki sposób i w takiej walucie, 
jakie określi Rada Gubernatorów. . · ' 

Artykuł 19 Waluty 

l. Członkowie nie narzilcają żadnych ograniczeń w zakresie waluty, w tym w 
zakresie otrzymywania, posiadania, wykorzystywania lub przelewania 
przez Bank lub przez jakiegokolwiek odbiorcę z Banku, . w przypadku 
płatności w jakimkolwiek kraju .. 

2. Jeżeli zgodnie z niniejszym Porozumieniem niezbędna jest ustalenie 
wartości jakiejkolwiek ·waluty w innej walucie ' lub ustalenie, czy 
jakakolwiek waluta jest wymienialna, takie ustalenia są dokonywane przez 
Bank. 

Artykuł20 Metody :wyWiąZywania się ze zobowiązań przezBank · · 

l. W ramach zwyczajnych ~peracji BaWru, w przypąc1ku zaległościlub zwłoki 
dotyczącej • kredytó:w, których Bank udzielił,. w których uczestniczył lub dla 
którychbył gwarantem orazw przypadla.1strat z inwestycji kapitałowych 
lub innych rodzajów finansowania, o których mowa. w art .. 11 .. ust. 2 pkt 
(vi), Bank podejmuje takie działania, jakie uzna za· stosoWne. Bank 
utrzymujestosowne fundusze rezerwowe na wypadek ewentualnych strat. 

2. Straty wynikające ze zwyczajnych operacji BallkU obciąiają: 

.. (i). w pierwsze kolejności :fun.dusze rezer\Vowe, o których rticiwa w ust. l 
powyżej; 

(ii) następnie dochódnetto; .. 

(iii) po trzecie rezerwy i zyski zatrzymane; 

(iv) po czwarte nieobciążony kapitał wpłacony; oraz 

(v) na końcu wszelkie stosowne kwoty subskrybowanego kapitału 

płatnego na żądanie i jeszcze nieopłaconego, którego opłacenie 
zostanie zażądane zgodnie z postanowiemami art. 6 ust. 3, 
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ROZDZIAŁ V 

ZARZĄDZANIE 

Artykuł21 .Struktura .· 

Bank. posiada Radę Gubernatorów, Radę Dyrektorów, Prezesa, co naj mm eJ 
jednego Wiceprezesa .oraz takich innych przedstawicieli wyższego kierownictwa 
i pracowników, jakich uznajesię za niezpędnych. · .. 

: ,, ' i w' ' '' : '',··' :': .. ' ' : ' ' ' ' ' ' O ', :·-- ' ' :.' ' ; ~ •• ' ' ' ' O ', ·', ' ' " =._ 

Artykuł 22 ···Rada .Gubernatorów: Skład • ·· 

l. Każdy członekjest reprezentowany w Radzie Gube.rnatoróW oraz :mianuje 
jednego Gubernatora i jedmlgo ZastępcęGubeniatora. Każdy Gubernator i 
Zastępca (}ubelllatora · spra~je s\Voją funkcję do oąwclania przez członka 

.. :rniat;nijąceg(), Żapen Zastępca (łubern~tora,ni.e.~a.prawa głosu, qhyba że 
Gubernator, którego zastępuje, jest nieo:becny. . 

2. .· Pod~~askażdego z • corocznych posiedzeÓ.Rada wybiera PrzewmWczącego. 
sp9śr{>p .Gube1llat'?l,'Ó\V, I<:tór~go, kaden.~ja trwa do wyboru kolejnego 
Prz;ewodnicZ:ąc~go;. · · 

3; Gubernatorzy i Zastępcy . Gubernatorówsprawują swoje funkcje b~ 
wynagrodzenia z ;Banku, ale. Bank może Z\oVl'Ócić. irp. uzasadnione koszty 
poniesione w. ~i@cJ! .z uczestnictwem w posiedzeniach.. . . 

Artykuł 23 Rada Gubernatorów: Uprawnienia 

L · Wszelkie hprawnienia BaDkil przyznane są Rkd.Źie Gubernato.rów. • 

2. Rada G11bernatoró\V może delegow~ć wszystkie lub jakiekolwiekswoje . 
upra\Vriiemana RadęDyrekto~ów, za wyjątkiem. ~prawnieńdo: · 

·(i) . przyjrnowąni'a no~ch człon1ców i ~sta] a~ i a w~ów ich p!'zyj ęcia; 
(ii) podnoszenia lub obniżaniakapitału.założycjelskiego B8Ilk:u; 

. (iii) zawieszenia członka; 

(iv) .rozstrzygania odwołań. ()d interpretacji lub''zasfosowań niniejszego 
.Por()ziuni~nia wyd,anychprzęz Radę l)yreJ.ctoróV{; 

(v) wyboru CzłonkówRadyDyrektorówBankuiusfalaniakosźtów, które 
będą płatne .na rzecz.·· Członków R,ady Dyrektorów i. ich Zastępców 
oraz wynagrodzenia, jeśli w ogóle, zgodnie z.art. 25 ust. 6; 

(vi) wyboru Prezesa, zawjeszenia go na stanowisku lub odwołania ze 
stanoWiska oraz ustalania jego wynagrodZenia i i1lnych w,arunków 
sprawowaniilunk:cji; H • • • • H • • : •• ••• • - H 

(vii) zatwierdzania, po zapoznaniu · się. ze .· sprawozdaniem biegłych 
rewidentów, ogólnego bilansu i rachunku zysków i strat Banku; 
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(viii)ustalania rezerw i przeznaczenia i podziału zysków netto Banku; 

(ix) zmiany niniejszego Porozumienia; 

(x) decyzji o zakończeniu działalności Banku i podziału jegoaictywów; 
oraz 

(xi) wykonywania takich· innych uprawnień, jakie zostały wyraźnie 
· .·przyznane Radzie Gubernatorów w niniejszym Porozumieniu. 

3. Rada Gubernatorów zachowuje pełne prawo do wykonywania władzy nad 
jakimikolwiek kwestiami delegowanymi .na RadęDyrektorów na mocy ust. 
2. niniejszego artykułu. 

Artykuł 24 Rada Gubernatorów: Procedura 

l. Rada ·Gubernatorów odbywa coroczne posiedzenie i takie inne posiedzenia, 
jakie.mogą być zapewnione przez Radę Gubernatorów lub'zwołane przez 
Radę Dyrektorów. Posiedzenia Rady Gubernatorów są zwoływane przez 
Radę Dyrektorów na każde żądanie pięciu ( 5) członków Banku; 

2. Większość Gubernatorów stanowi kwonrm. na . potrzeby ja..ldegokolwiek 
posiedzenia Rady Gubernatorów, o ile taka większość reprezentuje nie 
mniej niż dwie trzecie całkowitej liczby głosów członków. 

3. Rada Gubernatorów usta.la w drodze regulacji procedury, w ramach których 
Rada Dyrektorów · może uzyskać przeprowadzenie głosowania 
Gubernatorów w sprawie określonego pytania bez posiedzenia i zapewnić 
posiedzenia Rady Gubernatorów w formie elektronicznej w s;zczególnych 
okolicznośCiach. . ' · · · ' · . · · . · · · 

4. Rada Gubernatorów iR~claDyrektorów _:_ wdozwolony!ll zakresie __,mogą 
ustanowić takie. pócblri:oty za.le:lne i przyjąć takie zasady i regulacje, jakie 
mogą być niezbędnelub stosowne do prów~dieńia działalności Banku. 

Artykuł 25 Rada Dyrektorów: Skład · . 

l. Rada Dyrektorów składa się z dwunastu (12) CZłonków, którzy nie są 
. członkami RadyGubernatorów, oraz wśród których: 

(i) dziewięciu (9}jest Wybieranych przez Gubernatorów reprezentujących 
cZłonków regionalnych; oraz 

(ii) · trzech (3) jest wybieranych przez Gubernatorów reprezentujących 
członków pozaregionalnych. 

Członkowie Rady Dyrektorów są osobami o rozległych kompetencjach 
w dziedzinie gospodarki i finansów i są wybierani zgodnie z Załącznikiem 
B. Członkowie Rady Dyrektorów reprezentują • członków, których 

. Gubernatorzy ich wybra.li,. jak również których Gubernatorzy przydzielili 
im swoje głosy. 
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2. Rada Gubernatorów w razie potrzeby dokonuje . przeglądu wielkości 
i składu Rady Dyrektorów i może w stosownych przypadkach podwyższyć 
lub. obniżyć liczbę Członków Rady Dyrektorów lub zrewidować jego skład · 
K walifilcowaną Wię!Gzością głosów w rozumieniu art· 28.! 

3. Każdy Członek Rady Dyrektorów .mianuje swojego Zastępcę z pełnym 
prawem. do działania. w jegó imieniu w przyp!ldkti jego nieobecności. Rada 

· Gubernatorów przyjmuje zasady umoźliwiające Członkowi Rady 
Dyrek:torów WYl;>ranemu przez więcej . niż ·· określoną · liczbę członków 

. .mianoy,ranie dodatkowego Zastępcy. · .. • . . . ·. . . . .. 

4. ·CzłonkoWie Rady Dyrektorów i Zastępcy· Członków Rady Dyrektorów są 
obywatelami państw członkowskich. W skład Rady D)rrektorów nie .może 
wchodzić dy,róch lub Więcej cZłonków tej samej narodowości; ani dwóch 
lub Więcej Zastępców Członków Rady Pyrektorówtej samej narodowości. 
Zastępcy C:z;łonków Rady Dyrektorów mogą 11czestniczyć w posiedzeniach 
Rady Dyrektorów, ale mo g!! głosoy,raćwyłąąznie, kiedy Zastępca dziąła w 
imieniu Członka Rady D)'rektorów, którego zastępuje. . . . . 

5. Kadencja Człollk:Ów Rady Dyrekl:o~ów trWa dwa (2) lata, z możliwością 
reelekcji. · 

(a) CzłonkoWie Rady Dyrektorów pozostają na stanowisku, dopóki ich 
następcy nie zostaną WYbrani i nie przyjmą stanowiska. · · 

(b) ·W przypadku gdy stanoWiśko Członka Rady Dyrektorów zwalnia się 
na ponad sto osiemdziesiąt (180) ·dpi przed końcem jego • kadencji, 
następcajestWYbierany zgodnie. z ZałącZnikiem B na pozostały okres 

;kadencji przez Gubernatorów, którzy wybrali poprzedniego Człmlk:a 
Rady Dyrekt?rów. Do takiego .mianowani~ wymaganajestWiękSzość 
głosów oddanych przez takich· Gubernatorów. ·• Gubernatorzy, którzy 
WYbrali Członka Rady Dyrektorów, mogąrównież WYbrać następcę, 
jeśli stan{)wisko Członka R,ady Dyrektorów zwalnia się na najWYżej 
· sto()siemdziesiąt(l8()) dni przedkońcellljęgo kadencji. 

(c) Podczas gdy stanowisko Członka Rady •Dyrektorów pozostaje 
. . nieqbsadzone, Zastępca l;>yłego Członka Rady Dyrektorów WYkonuje 

jeg(} uprawnienia, poza uprawnienien1 dq mianowania Zastępcy. · 

6. CzłonkoWie RadyDyrektorów i ichZastępcy sprawl1jąswoje fun.kcje bez 
Wynagrodzenia z Banku, chyba że Rada GU:be.rriatorów postanowi inaczej, 
ale Bank moze zwrócić im uzasadnione koszty poniesione w Związku z 
uczestnictwem w posięd.zemach. 

Artykuł-26·· ·Rada Dyrektorów: Kompetencje• · · 

Rada Dyrektorów jest odpowiedziafua .Za kierowanie ogólnymi działaniami 
Banku, a w tym celu - oprócz uprawnień przyznanych mu wyraźnie w 
niniejszrlll Porozumieniu ·-.-·wykonuje wszelkie l1prawnienia delegowane na 
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niego przez Radę Gubernatorów, a w szczególności: 

(i) prźygotowuje prace Rady Gubernatorów; 

(ii) ustala polityki. Banku oraz większością reprezentującą co najmniej trzy 
czwarte wszystkich głosów członków podejmuje decyzje o głównych 
politykach operacyjnych i finansowych oraz o delegowaniu uprawnień na 
Prezesa na mocy polityk Banku; . . 

(iii) podejmuje decyzje dotyczące działalności operacyjnej Banku na mocy art. 
11 ust. 2 oraz większością reprezentującą co najmniej trzy czwarte 

. wszystkich głosów członków podejmuje decyzje o delegowaniu.takich 
uprawnień na Prezes~:~.; 

(iv) regularnie nadzoruje zarządzanie i działalność operacyjną Banku oraz 
·· ustanawia. mechanizm nadzoru w ·tym celu, zgodnie z zasadami 
transparentności, otwartości, niezależności i odpowiedzialności; 

(v) zatwierdza strategię, roczny plan i budżet Banku; 

(vi) P()Wołuje takie komitety, jakie uznawane są za celowe; oraz 

(vii) przedkłada zbadane sprawozdanie finansowe za każdy rok obrotowy do 
akceptacji Rady Gubernatorów. 

Artykuł 27 Rada Dyrektorów: Procedura. 

l. Rada Dyrektorów spotyka się tak często, jak wrmaga tego działalność 
. :ęąnku, pykli(lznie w piągu .całego roku. Rada Dyrektorów funkcjonuje na 
takiej,zasadzie, .. żejeg()(J~on1co)Vię nie.muszą·.stale.przebyw~:~.ćna miejscu, 

. c]lypa ż~· Rada Gubernatorów .zailecyduje inaczej. Kwalifikowaną 
Większoś9ią głosów w rozullriępiu .art. ·28, Posiedzenia. mogą być 
zwoływane przez Przewodniczącego lub na każde żądanie · trzech (3) 
Członków Rady Dyrektorów. · 

2. . Większość Członków Rady Dyrektorów stanowi k:Wm1nn na potrzeby 
jakiegokolwiek posiedzenia Rady Dyrektorów, o ile taka większość 
reprezentuje nie mniej niż· dwie trzecie całkowitej liczby głosów członków. 

3. R.itda. Dyrektorów przyjkuje Regulaniin, na podstawie kt6rego, jeżeli brak 
jest Członka Rady ·Dyrektorów będącego obywatelem danego członka, 
członek. taki może wysłać swojego przedstawiciela bez prawa głosu do 
uczestnictwa w jakimkolwiek posiedzeniu Rady Dyrektorów, kiedy 
rozstrzygana jest sprawa mająca szczególny wpływ na tego członka. 

4. Rada Dyrektorów ustanawia procedury, na mocy których IIloże odbywać 
spotkania w formie elektronicznej lub głos()wać w danej sprawie bez 
k()nieczności zwoływania posiedzenia .. 

Artykul28 Głosowanie 

L Całkowita liczba głosów każdego członka składa się z sumy jego głosów 
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podstawowych, głosów przysługujących z tytułu posiadanych udziałów 
oraz w przypadku CzłonkaZałożyciela-jego głosów Członka Założyciela .. 

. ' . . - . - . . . ' 

(i) Głosy podstawowe każdego członka stanowią liczbę głosów, która 
wynika z równego podziału pomiędzy wszystkich członków dwunastu 
(12) procent łącznej sumy głosów podstawowych, głosów z tytułu 
posiadanych udziałów i głosów Członków Założycieli 
przysługujących wszystkich członkom. 

· · · (ii) Liczba głosów pr.zysługujących z tytułu udziałów każdego członka 
·• jest równa .liczbie ·.• udziałów w kapitale ·· założycielskim . Banku 

. . . posiadanych przeztego członka. . . . . 

(iii) Kaidemu Człollkowi Zał~życielowi przysługuj~ sześćset. (600) 
głosów Członka Założyciela. · 

. w przypadku. gdy członek niewpłaci jakiejkolwiek ~zęŚci kwoty nru~żnej 
wynikającej z jego ZQboY\'iązań dotyczących u~ałów opłaconych n,a mocy 
art. 6, liczba głosów'przysługującycli i tytułu udziałów, które mogą być 
wykorzystane przez człorlk:a, zostaje na okresbraku płatności zmniejszona 
p~oporcjonaJriie o taki procent całkowitejwart?ści noli:rinalnej udziałów 
opłaconych •subskrYbowanych. przez tego członka, który . stanowi kwota 

· rirue:żna i'bieWPłacona.: 

2. Podczas głosowania w ramach Rady GubernatorÓwkażdyGubernator jest 
. upraw.nionydo oddania głosów członka, którego reprezentuje. 

(i) () ile nin_iej SZĘ} Po~o~t}Jlie nie stanowi inaczej, wszelkie bvestie 
postanowione przed Radą Gubernatorów są rozstrcygane.większością 
głosów oddanych. . · · . · ·. · · · · · 

(ii) Większość Kwalifikowana .głosów Rady Gubernatorów.· wymaga 
proporcji głosów ;,za" stanowiącej dwie trzecie całkowitej liczby 
Gubernatorów reprezentującychnie mbiej niż trzy czwarte całkowitej 
liczby głosów członków. ·•· . · 

(iii) WiększC)ŚĆ Szc:iególriagłosów Rady Gubernatorów wymaga proporcji 
.· głosów "za" stanowiącej większość całkowitej liczby Gubernatorów 
reprezentujących nie Dmiej niż większość całkowitej liczby głosów 
członków.· 

3. Podcza~ głp~owanie w ramach Rady Dyrektorów każdy C~C)nekRady 
Dyrektorów jest uprawniony do oddania t~ej liczby głosów, do jakiej są 
U.IJraw.niebiGubernatorzy, którz)' go wybrali, oraztakiej liczby, dojakiej są 
ilpraw.nieni Gubernatorzy; którzy przypisali mu swoje · gł.9s:t zgodnie 

z ZałącZnikiemBl .. "' · · ··· · ·· · · ··· · ·· ·· · - · 

(i) Członek Rady· Dyrektorów upniWniony cl() oddania głosów ponad 
jednego członka może oddać osobne głosy w imieniu tych członków. 
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(ii) O ile niniejsze Porozumienie nie stanowi inaczej, wszelkie kwestie 
postawione przed Radą Dyrektorów są rozstrzygane większością 
głosów oddanych. 

Artykuł 29 Prezes 

l. Rada Gubernatorów w drodze otwartego, transparentuego 
i merytorycznego procesu wybiera. prezesa, Banku Kwalifikowaną 
Większością, głosów w. rozumieniu art. 28.. Prezes jest obywatelem 
regionalnego państwa członkowskiego. Prezes .w trakcie.swojej kadencji 
nie pełni funkcji Gubernatora lub Członka Rady Dyrektorów lub ich 
Zastępcy. · · .· 

2. Kadencja Prezesa trwa pięć (5) lat. Prezes możezostać ponownie wybrany 
na to stanowisko raz. Prezes może zostać zaWieszony mi. stanowisku lub 
odwołany ze stanowiska, jeśli Ra:da Gubernatorów zadecyduje tak 
Kwalifikowaną Większością głosów w rozumieniu art. 28. · 

(a) Jeśli stanowisko· Prezesa z jakiegokolwiek powodu zwalnia się 

w trakcie jego kadencji, Rada Gubernatorów mianuje p.o. Prezesa na 
tymczasow)r okres lub wybiera nowego Prezesa zgodnie ·z ust. l 
niniejszego artykułu. 

3. Prezes jest Przewodniczącym Rady Dyrektoró'<\f, ale nie posiada prawa 
głosu poza głosem rozstrzygającym w przypadku równej liczby głosów 

·"za" i;,przeciw". Pnbzes .może.' uczesthlczyć ·w posiedzeniach Rady 
· Gubernatorów, ale nie posiada prawa głosu. · · · 

4. Prezes jest prawnym przedstawicielem Banku. Jest szefem personelu 
Banku i pod ki.erunkiimi Rady Dyrektorów prowadzl bieżące sprawy 
B~ . . 

': '·. ·.. ' . ' . : . _·. . ,,· 

Artykuł 30 Kierownictwo i personel Banku 

l. Rada, Dyrektorów mianuje . co najmniej jedn!'lgo . Wiceprezesa z 
rekomendacji P}"ezesa, w oparciu o otwartą, transparentną i merytoryczną 
procedurę. Wicep}"ezes obejmuje stanowisko na taki okres, wykonuje takie 
uprawnienia i sprawuje takie funkcje w ramach administrowania Bankiem, 
jakie może ustalić Rada Dyrektorów. W przypadku nieobecności lub 
niezdolnosci Prezesa do wykonywania funkcji, · Wiceprezes wykonuje 
uprawnienia i sprawuje funkcje Prezesa .. 

2. Prezes jest odpowiedzialny za organizację, mianowanie i zwalnianie 
kierownictwa i personelu zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę 
Dyrektorów, za wyjątkiem Wiceprezesów w zakresie, o którym mowa w 
ust l powyżej. · · · · · · · · · 

3. Mianując członków kierownictwa i personelu oraz rekomendując 
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Wiceprezesów, Prezes - mając na względzie ogromne znaczenie 
zabezf>ieczenia naJwyższych. standardów· .. wydajności i ko~petencji 
technicznych - zwraca należytą uwagę, aby proces rekrutacji personelu 
miał najszerszy możliwy zasięg geograficzny. · 

Artykuł 31 .. Międzynarmlowy charakter Banku. 

l. Bank nie przyjmuje Funduszy Specjalnych, kredytów lub pomocy, która w 
jal,<ikolwiek spos()b :r;noże,;ząszk:odzić jegoc;elovvi lub funkcjom, ograniczyć 
Je, Zmienić lub'?{ innY .spąs.9b zmądyfi]{~wać. 

- ' ' ' 

2. Bank;· jego. Prezes, .•. członkowie··.· kierownictwa·· i personel .nie ingerują 
wsprawy •polityczne jakiegokolwiek członka i w swoich decyzjach 
pozostają pozawpływem politycznym członka, którego one dotYczą. Dla 
ichdecyzjiznaczenie m.ają wyłączryie wz~lędygqspodarcze. Takie względy 

.. l!ą rozważane w sposób bezstronny w celu osiągnięcia i realizacji celu i 
fuDkcji BaTikU. . · · . ·· .·. · · . · · · 

3. Prezes, członkowie kierownictwa i personel Banku, wykonując swoje 
firnkcje, służą całkovvici~Bąnk:ovvi iżaqneJinneJ wła4zy. Każdy członek 

··Banku szanuje międzynarodowy charakter tych fimkcji i powstrzymuje się 
oct wszelkich prób oddziałyWania na nich w trakcie wykonywabia ich· 
f't.itikcji. · · . · 

. ROZDZIAŁ VI 

· POSTANOWIENIA OGÓLNE . · 

Artykuł 32 • Biura Balllill 

l. Siedziba główna Banku znajduje się w liekibie 'w Chińskiej Republice 
Ludowej. 

2. B8.nkmoże ustanowić swoje agel1cjelub biura winnych miejscach. 

Artykuł 33 Kanały komunikacji; Depozytariusze 

l. K~dy człon~kwyznac;za. stoso~y oficjalny podmiot, ,z kt()rym Bank 
może się komunikować w związku z jakąko1wiek sprawą wynikającą 
z niniejszego Porozumienia. 

2. Każdy członekwyznacza swój bank cen~alny lub taką inną instytucję, jaką 
ustali z ·. Bankiem, · jako depozytariusza, u którego .. Bank może 

przechowywać należące do niego zasoby walutytego członka, jak również 
inne aktywa Banku. · · · 

· · 3 .· · · J3a~k: woże . J:H':!;echowywać . swoje zasoby u~tflkich . depozytariuszy, jakich 
. ustflli Rada Dyrektorów. · · · . . · . 

Artykuł 34 Sprawozdania i informacje 
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l. Językiem roboczym Banku jest język angielski, a Bank opiera się na 
angielskojęzycznej wersji niniejszego Porozumienia w związku 
z wszystkimi decyzjami i interpretacjami, o który-ch mowa wart. 54. 

2. Członkowie przekażą Bankowi takie informacje, jakich Bank może 
w uzasadnionych przypadkach wymagać, aby ułatwić wykonywanie 
swoich funkcji. 

3. Bank przekazuje swoiin członkom roczne sprawozdanie zawierające 
zbadane sprawozdania finansowe oraz publikuje' takie sprawozdanie. 
Przekazuje również swoim członkom-kwartalne sprawozdania skrócone z 
sytuacji finansowej oraz rachunek zysków_ i strat wykazujące wyniki 
działalności Bank:lli 

4. Bank ustanawia' politykę ujawniania inforl:n.acji w celu promowania 
transparentuości swojej --działalności operacyjnej; Bank może publikować 
takie sprawozdania, jakie uznaje za pożądane w realizacji swojego celu 
i funkcji. 

Artykuł 35 Współpraca z członkami i organizacjami międzyna_rodowymi 

L Bank blisko współpracuje ze wszystkimi · swoimi członkami oraz -
w sposób, jaki może uznać za stosowny w ramach warunków niniejszego 
Porozumienia - z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi 
oraz organizacjami międzynarodowymi . zajmującymi się rozwojem 
gospodarczym regionu lub obszarów operacyjnych Banku. 

2. Bank może zawierać • porozumienia z takimi organizacjami na potrzeby 
zgodne z niniejszym Porozumieniem, za zgodą Rady Dyrektorów. 

Artyktd 36 . Odw~lania ł".tek,ście. 

l. Odwołania do artykułu lub Załącznika w niniejszym Porozumieniu 
stano\Vią odwołania do. artykułów i Załączników . do . nini~jszego 
Porozumienia, chyba że określono inaczej. · · 

2. Odwołania do okre~lonego rodZaju gramatycznego w niniejszym 
Porozumieniu obejmują: pózbśt!lłerodzaje gramatyczne. ·· · · 

ROZDZIAŁVU 

REZYGNACJA I ZA WIESZANIE CZŁONKÓW 

Artykuł 37 Rezygnacja z członkostwa 

l. Każdy członek może zrezygnować z członkostwa w Banku w dowolnym 
momencie · poprzez doręczenie wypowiedzenia na piśmie do głównej 

siedziby Banku. 

2. Rezygnacja członka wchodzi w życie, a członkostwo tego członka ustaje w 
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dniu określonym w jego wypowiedzeniu, jednak w żadnym wypadku nie 
wcześniej niż sześć (6) miesięcy od daty otrzynmniawypowiedzenia przez 
Bank. W dowolnym momencie przed ostatecznym wej§ciem w życie 
rezygnacji członek może powiadomić Bank na piśmie o unieważnieniu 

· swojego wypowiedzenia. 

3. Rezygnujący człc:mekpozostajeodpowiedziaiD,.yza wsz)'stkie be:zpośrednie 
i wanmkqwe zobowiązania · wobec Bank:u, którym, poc:lJ.ega w dniu 
doręczenia wypowiedzenia .... W przypadku . gdy reZ)'gnacja_ . ostatecznie 
wchodrl .w życie; członek . nie . ponosi żadJlej odppwiedzialności za 
zobowiązania wynikaJące z operacji Banku \VykonYWanych po dniu 
otrzymania wypąwiedzenia przez Bank. 

ArtykUł 38 Zawieszenie członkostwa 

l. Wprzypadku gdy członeknie wypełniajakichkolwiek swoichzobowiązań 
wobec Batiku, · Rada Gubernatorów może . zawiesić thldego członka 
Kw!!li:lik:owaną Większo§cią głosów w rozumieniu art. 28. 

2. Członek zawi~szony w ten sposób aUtomatycznie przestaje być członidem 
jeden (l) rok od daty jego zawieszenia, chyba że Rada Gubernatorów 
zadecyduje Kwl:lli:fikowaną WiększośCią głosów w rozumieniu art. 28 o 
przyWrócelliu członka jako spełniającego wszys1:kie wanirJki dzłollkostwa. 

3. Vf o1qesie. zawieszenia członek niejest uprawniony_do.wykonYWania 
jakichkolwiek praw wynikających z nini~jszego }_:!orozumi(lnia poza 
wawem do rezygnacji ż członkostwa, jednak wszystkie jego zobowiązania 
pozostająwmocy; · · · · · · · 

Artykuł 39 Uzgodnienie sald~ rozlicźeń 
l .... Podniu,.;~.którym dany krajprz~staje być. członkiem,_ wciąż ponosi on 

.· odpoyViedzialnośc5 za swoj(l bezpośrednie obowiązki wpl:Jec Batiku oraz za 
swoje warqnk:ó1-Ve zobowiązania <wobec BaJJ1cu tak długo, jak długo 
jakakolwiek: część kredytów, · gwarancji, inwestycji kapitało1-VYch lub 
innydJ,formfinansowania,o którychn10wa vr.art.lLust. 2 pk:t (vi) (dalej 
.zw~yqh innymi formami finansąwania), na .które zawarto ll1TI9WY przed 
ustaniem członkos~a, pozostaje należna, ale 'me zaciąga zobowiązań 
z tytUłu kredytów, ~arancji, inwestycji .kapitąło1-VYch)ub innych form 
:firlansow~n,ia zawartych po 11staniu jego członkostwa przez Bank, ani nie 
ma,ridziału w dochodach lup 1-VYdatkach BaJJ1cu. 

2. 'W momencie, kiedy dany kraj przestaje· być członkiem; Bank organizuje 
1-VYkuP udziałów kapitało1-VYch takiego .. kraju. przez· Bank w ·ramach 
rozliqzenifJ.rachurików z takim-krajem ,zgodnie-z postanowierriamiiist. 3· f4 
niniej~z;ego artykułu. W tym celu cena 1-VYkupu. udziałów stanowi wartość 
1-VYkazaną w księgach Banku w dniu, w którym kraj przestaje być 
członkiem. 
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3. Płatność z tytułu wykupu udziałów przez Bank na podstawie niniejszego 
artykułu podlega następującym warunkom: · 

(i) Jakakolwiek kwota należna na rzecz danego kraju za jego udziały 
zostaje zatrzymana tak długo, jak długo ten kraj, jego bank centralny 
lub jakakolwiek z jego agencji, instytucji lub jednostek władzy 
pozostaje zobowiązana wobec Banku; jako kredytobiorca, gwarant lub 
innego rodzaju strona umowy w ramach inwestycji kapitałowych lub 
innych form finansowania, ·a taka kwota może wedle uznania Banku 
zostać prżeznaczona na spłatę jakiegokolwiek takiego zobowiązania 
w momende w)rmagalnoścL Nie zatrzyinuje się żadnej kwoty na 
poczet zobowiązania warunkowego kraju:· w związku z przyszłymi 
wezwaniami do opłacenia jego ·. subskrybowanych udziałów 

. kapitałowych zgodnie z art. 6 ust. 3. W ż!ldnym wypadku żadna kwota 
należna.na rżecz członka za jego udziały niejest wypłacana do sześciu 
( 6) miesięcy od dnia, w którym ten kraj przestał być członkiem. 

(ii) Płatności z tytułu udziałów mogą być wykonywane każdorazowo po 
wydaniu odpowiadających im certyfikatów udziałów przez dany kraj, 
w zakresie w jakimkwota należnajako cena wykupu zgodnie z ust. 2 

. niniejszego artykułuprzekracza całkowitą kwotę zobowiązań z tytułu 
kredytów, gwarancji, inwestycji kapitałowych i innycli · form 
finansowania, o którym mowa w pkt (i) niniejszego ustępu, do 
momentu aż były członek otrzyma pełną cenę wykupu.. . 

(ili) Płafuości są dokonywane w takiej dostępnej walucie, jaką ustali Bank, 
biorąc pod uwagę swoją sytuację finansową. 

(iv) Jeśli Bank ponosi straty z tytułuj'aki.chkolWiek kredytów, gwarancji, 
inwestycji kapitałowych 'lub innych form finansowania, które 
pozostawały riiespłacoiie w dniu;. w którym dany kr!l.j przestał być 
członkiem,' i kwota takich strat przekracza kwotę rezerwy 
przeźnaczonej . na straty .. w tym dniu, dany kraj.· spłaca . na ządanie 

· kwotę, o którą cena Wykupu jego udziałów zostałabY porrlniejszona, 
gdyby straty zostały uwzględnione w . IIloiriencie . ustalania ceny 
wykupu. Ponadto · były .·· cZłonek pozostaje · odpoWiedzialny za 

··.jakiekolwiek wez;Wanie do ·opłacenia nieopłaconych subskrypcji 
zgodnie z art. 6 ust, 3 w takim samym zakresie, w jakim wylilagano 
by od niego reakcji, gdyby miało miejsce obciążenie kapitału 
i zostałoby ogłoszone wezwanie do. opłacenia udziałów w momencie 
ustalania ceny wykupu jego udziałów, 

4. Jeśli Bank zakończy swoją działalność operacyjną zgodnie z art. 41 
w Ciągu sześciu (6}miesięcy od daty, w której jakikolwiek kraj przestaje 
być członkiem, wszelkie prawa danego krajl.l zost!l.ją 1lstalmie ·:Zgodnie 
z postanowieniami art. 41 do 43. Taki kraj zostaje uznany za wciąż będący 
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członkiem na potrzeby rzeczonych artykułów, jednak nie przysługuje mu 
prawo głosu. · 

RQZDZIAŁVIII 

ZA WIESZENIETZAKOŃCZENIE:QZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
BANKU . . 

Artykuł 40 Tymczasowe zawieszenie działalno§Ci operacyjnej 

W n~głymwzypadku :ąadai)yrektorów mo~e iymc:zasowo. zawiesić działalność 
operacyjną w zakresie nowych.kredytów, · gwaran,cji, in:vyestycjikapitałowych 
i innych form finansowania, qktórychmowawart. 11 ust 2pkt (vi), do czasu 
dalszego rozważenia i podjęcia działiiń przez RadęDyrektorow. . 

Artykuł 41· Zakończenie działalnośd operacyj~ej 
l. Bank może zakończyć swoją działalność operacyjną w drodze uchwały 

Rady Gubernatorów zatwierdzonej Kwalifikowaną Większością głosów w 
rozumieniu art. 28. · . · · · · 

2. Po taki.ni z~óńc~e:triu Bahlc clezwłoĆ:znie zakańcza wszystkie działania, za 
wyjątkiem tych związanych z właściwą realizacją, ochroną i zachowaniem 
jego ~ów i ~egllłowapit;JIIJ.jęgo zobo~ą:zaĄ. ·.·• . 

Artykuł 42 Odp(lwiedzialność czło~kówispłata należnośd 
l. W przypadku zakóńczehia działhlnośCi BankU; odpowiedzialność 

·wszystkich członków. z tytułu posiadanych· przez nich udziałów 
kapitałowych, w stosunku do .których Ban,k nie wystosował wezwania. do 
opłacenia, jak również/z. tytUłu deprecjacji ich walut obowią:zuje, dopóki 
wszystkie roszczenia wierzycieli, w tym. . wszystkich roszczema 
warunkowe, nie zostaną zaspokojone. · · · 

2. Wszyscy Wi~rzydi~le posi~dający ro~zcze:tria bezpośrednie są .spłacacl 
wpierwszej kolejności z aktywów Banku, następ:trie zaś z płatności na 
rzecz Banku lub :trieopłaconych lub płatnych na. ządanie udZiałów 
kapitę,łowych. Pr:zed. dgkonaniem jakichkolwiek płatności narrzecz· 
wier:zycieli posiadając:ych. bezpośredni ę r:oszc:ze:tri~ :Rada . pyre1ctorów 
dokońuje takich ustaleń, jakie w jego opinii są:iiiezbędne, do zapewnienia 
proporcjonalnego rozkładu pomiędzy osoby posiadające roszczenia 
bezpo~rednie i'warunkowe; · 

Artykuł 43 Podział aktywów 

l. Nie dokonuje się' podziału aktywów poniiędzy członków z tytułu ich 
sub_skrypcji kapitah!założycielskiegoBa.ńku,dopóki:. • 

(i) • wszystkie .· kobowiązania wobec wer:zycieli iiie .. zostały z~spokojone 
lub ich zaspokojeplenie zo~tało zapĘJyvpione; ()J:aZ . . . · 

· (ii) .. Rada Dyrektorów nie zadecydowała ·Kwalifikowaną Większością 
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głosów w rozumieniu art. 28 o dokonaniu taki.ego podZiału.·· 

2. Jakikolwiek podZiał aktywów Banku na rzecz członków ma miejsce 
proporcjonalnie do kapitału załoeycielsklego będącego w posiadaniu 
każdego członka j · zóstaje dókonany w .takim· momencie i na takich 
warunkach, jakie Bank uzna za sprawiedliwe. UdZiały w aktywach 
podlegających podZiałowi nie. muszą być jednolite. w zakresie rodzaju 
aktywów. Żaden członek nie jest uprawniony do otrzymania swojego 

. udZiałU ·w ··takim· ·podziale, dopóki nie ·ureglllow8ł wszystkich swoich 
zobowiązańwobec Banlai · · · · · 

3. · Jakikolwiek członek otrzymUjący aictywa p~dJ,egające podZiałowizgocltlle 
z niniejszym artykułem ma takie sanie prawa w stosunku do tych aktywów, 
jakie miał Bank przed ich podZiałem.· 

.• ROZDZIAŁ IX 

STATUS, OCHRONA, PRZYWILEJE I ZWOL~NIA 
- .. 

Artykuł 44 Cel.niniejszego rozdziału 

l. Aby umożliwić Bankowi realizację jego celu i funkcji. mu powierzonych, 
status, ochrona, przywileje i zwolnienia ustalone wniniejszym rozdZiale są 
przyznawane Bankowi na terytoriumkażd~go ęzłonka. 

2. Każdy członek niezwłocznie podejmuje takifl dZiałania, jakie są niezbędne, 
aby postanowienia niniejszego \rozdZiału stały się skuteczne na jego 

. własnymterytorium i infomiujeBank o dZiałaniach, którezostały podjęte . 

. ArtykUł 45 Sfatus Banku · · ' 
Bank posiada pełną osobowość prawną' i. 'N szczegó~ości pełną zd()lność 
praWnądo: · · ·· · 

(i) za~erania Ulllów; ... · .. 

(ii) nabywanianieiuchomościi'rnieniatuchomego i rozporządzania trirni; · 
Ciii) ·· wszczynania postępowań praWn.ych i odpbwiadania n8.titkie postępowania; 

oraz 

(iv) podejmowania takich· innych działań, jakie mogą być riiezbędne lub 
przydatne dla jego celu i działalności. 

Artykuł 46 Ochrona w zakresie postępowania sądowego 

l. Bank posiada immunitet chroniący go od wszelkich form postępowań 
prawnych, za wyjątkiem przypadków wynikających bezpośrednio lub 

· · · pbśr~dnio z wykon)'Wania jeg? • uprawnien d() pozyslgwania funduszy 
poprzez pożyczarńe ( inne środki; do ·gwa:rantówania iristrumentów 
dłużnych lub do nabywania i sprzedaży lub g-wa:rantowarii.a. sprzedaży 
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papierów wartościowych, w których . to przypadkach pozew przeciwko 
Bankowi może zostać wniesiony wyłącznie we właściwym sądzie na 
terytorium kraju, w którym Bank posiada · biuro lub . ustanowił 
pełnomocnika do doręczeń lub wyemitował papiery wartościowe lub 
.gwarantował ich emisję. 

2. Bez względu na postanowienia ust. l niniejszego artykułu, żaden po:z;ew nie 
może zostllĆ wniesiony przeciwko Bank:owi przez jakiegokolwit!k .członka 

·lub jakąkolwiek agencję lub instytucję członk:a, ani przez jakikqlwiek 
podmiot lub osobę działającą be:zpośrednio lub pośrednio na rzecz członka 
lub przejmującą roszczeniaod członka lub odjakiejkolwiekagencji lub 
instytUcji członka; . Członkowie mogą korzystać z takich specjalnych 
procedur rozstrzygab.ia sporówpomiędzy Bankiem i jego członkanli; jakie 
mogą zostać ustalone w niniejszyin Porozumieniu, statucie i regUlacjach 
Banku lub w umowach zawartych z Bankiem. 

. . . 

3. Mienie i aktywa Banku, bez względu I1a ich lokalizację i posiadacza, są 
wyłączone z zajęcia, zabe:zpieczenia lub eg:zeku.cji w jakiejkolwiek.formie 
przed vvydaniem prawomocnego orzeczenia na niekorzyść Banku. 

ArtykUł 47 Ochrona aktywów i archiwów 
.. ,,,, 

l. ·.Mieni~ i aktywa Banku, bez względu na ichlokalizację i posiad!lcza, są 
wyłączone z przeszukiwania, rekwizycji, konfiskaty, wywłaszczenia lub 
jakiejkolwiek innej formy przejęcia lub· zajęcia w drodze postępowania 
wykonawczego lub prawodawczego. 

2.· · Archiwa Banku. igetieralnie wszystkie. dokum.entynale~ące.do. niego lub 
posiad.ane przez niego są nienaruszalne, bez względu na ich lokalizację i 

. posiali!l~Z!l~ . . . . 

Artykuł 48 Zwolnienie .. aktywów z ograniczeń 

W ·zakresie ·· nie'Zbędilym do skUtecznej realizacji celu i funkcji Banku. oraz 
z zastrzeżeniem. . postanowień niniejszego Porozumienia, . . całość . mienia 
i aktywówBankujesfwolila od ograb.iczeń, regulacji, kontmli i moratoriów 
o jakimkolwiek charakterze.· · · · · · · · · 

Artykuł 49 Przywilej ko~unikató:w 

Oficja1ne1mnlllnikatyBan1ru.są przez każdego członka traktowane taksarno, jak 
oficjalne komunikaty jakiegokolwiek innego. członka .. 

Artykuł 50 Ochrona i przywileje kierownictwa i pracowników 

Wszyscy Gubernatorzy,· Członkowie Rady Dyrektorów, Zastępcy, Prezes, 
Wiceprezesi."iinni ·.członkówiekH~rownictwa:i pracowmcY Bariki.i,·w 1:ym 
eksperci i konsultanci wykonujący misje lub usługiriarzeczBanku: · 

(i) posiadają immunitet chioniący ich od postępowań praw'nych dotyczących 
· działań podejmowanych przez nich w raiiłach pełnienia oficjamych funkcji, 
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za wyjątkiem sytuacji, w której Bank zrzeka się immunitetu, a wszystkie 
ich oficjalne dokumenty i rejestry są nienaruszalne; 

(ii) jeśli nie są lokalnymi mieszkańcami lub obywatelami, przysługuje im taki 
sam immunitet chroniący od ograniczeń imigracyjnych, wymogów 
dotyczących obcokrajowców i obowiązku służby wojskowej oraz te same 
uhttwienia w. :zakresie regulacji dotyczących wymiany, jakie są 

· przyznawane przez członków przedstawicielom, członkom 
kierownictWa/urzędnikom i pracownikom poro\Vnywainej rangi innych 
·cZłonków· · · oraz · · ·· 

. ' 
(ili) p~eysługuje im to samo. traktowanie w zakresie ułatWień p~dróży, jakie 

członko:wie stosują .. wobec • przedstawicieli, członków 
kierownictwa/urzędników i pracowników porównywalnej rangi innych 
członków. .. . . 

Artykuł 51 Zwolnienie z opodatkowania 
. - ' . . 

l. Bank, jego aktywa, mienie, dochód i dZiałalność operacyjna i transakcje 
zgodne z niniejszym Pomzumieniem są. zwolnione. z jakiegokolwiek 
opodatkowania i ze wszystkich opłat celnych. Bankjestrównież zwolniony 
z jakiegokolwiek obowiązku płatności, · potrącania lub poboru 
jakiegokolwiek podatku lub cła. 

2. Źaden ..• podatek . jakiegokolwiek . rodzaju nie . jest nakładany na 
WYfiagrodzenia; honoraria i zwrot . kosżtóW, w zależności od przypadku, 
wypłacane przez Bank na rzecz Członków Rady Dyrektorów, Zastępców 
Członków Racly Dyrektorów,. Prezesa, WiCeprezesów i. innych członków 
kierownictwa lub ptacoWników BaDku, w tymekspertów i konsultantów 
wykonujących misje lub usługi na rzecz Banku, ani. w związku z takimi 
WYfiagrodzeniami, honorariami i zwrotem kosztów, chyba że członek 
depon11je wraz ze. swoim aktem ratyfikacji, przyjęcialub zatwierdzenia 

. oświadczenie, że .taki członek zachowuje dla siebie i swoich jednostek 
\Vładzy prawo do op()datkowaniawynagrodŻeń i honorariów, w zależności 
.od. przypadkU, wypłacanych przez Bank na rzecz mieszkańcÓw lub 
obywateli takiego członka. 

3. Na jakiekolwiek instrumenty dłużne lub · papiery wartościowe 
wyemitowane przez Bank, w tym jakiekolwiek dywidendy lub odsetki od 
nich, bez względu na to, kto jest do nichuprawniony, niejestnakładany 
podatek żadnego rodzaju: 

(i) który byłby dyskryminujący wobec takich instrumentów dłużnych lub 
papierów. wartościowych wyłącznie w oparciu o to, że zostały one 
wyemitowane przez Bank; lub · · 

(ii) jeśli wyłączną podstawą prawną dla takiego podatkujest iniejsce lub 
wa).uta, w których zostały one wyemitowane, są płatne lub· opłacone, 
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lub lokalizacja jakiegokolwiek biura lub miejsca wykonywania 
działalnosci utrzymywanych przez Banlc. 

4. Na jakiekolwiek instrumenty . dłużne lub papiery wartościowe 
gwarantowane przez Bank, w tym jakiekolwiek dywidendy lub odsetki od 
nich, bez względu na to, kto jest do nich uprawniony, nie jest nakładany 
podatek żadnego rodzaju: · 

· (i) ·. który byłby dyskrymin.ujący wobec takich instrumentów dłużnych lub 
pa,Pierów · wartościo""Jch wyłącznie w oparciu · o, to, · że są one 
gwarantowane przez Bąnk; lub . . · · · . . .. · · · 

(ii) ··jeśli wyłączną podstawąprawną dla takiego.podatku jest lokalizacja 
• .jakiegokolwiek · .biura: lub rmeJsca wykonywania działalności 

utrzymywanych przez Bank. 

Artykuł ;52 Zrzeczenie się praw 

l. Bank wedle własnego uznania może zrzec się jakichkolwiek przywilejów, 
ochrony . i zwolnień Pfzyznariych na mocy nilliejszego rozdziału w 
jakimkolwiele przypadlcu, wtaki sposób i na taki ch warunkach, jakie tiznaje 
za stosowne I będące wnajlepszym interesie Banlru. . 

~-· ' 

ROZDZIAŁ X 

ZMIANY, WYKŁADNIA I ARBITRAŻ· 

Artykuł 53 Zmiany 

l. . Nll1iejsze · ... }'orozumierli,e .moie zostac zmieriione wyłącznie w drodze 
uchwały Rady Gubernatorów· zatwierazonej Kw;alifikowa,ną Większością 
głoso;W wro~eni\1art 28. · · · 

2. Bez względu na. postanowienia ust. l niniejszego artykułu, jednogłośna 
·zgoda Rady Gubernatorówjestwymagana dla zatwierdzeniajakiejkolwiek 
zmiany modyfikującej:· 

(i} · prawo dó wycofania się z]3anlru; ' 

· (ii) ograniczenia odpowiedzialhośCi. o którychmowa w; art. 7 ust. 3 i 4; 
oraz 

(iii) prawa dotyczące nabywania kapiti:J.łu założycielskiego, o których 
mowa w art. 5 ust. 3. 

3. . Jakakolwiek propocycja zmian do niniejszego Porozumienia, zarówno ze 
strony pzłonka, _ jak i .. _Rady Dsrektorów, . jest przekazw.,ana 
Prze~odmczącemu Rady. Gubernatorów,. który przędstaw;ia ją Radzie 
Gubernatorów.· WpriypaPiru przyjęcia zmiany, Bank: potwierdza to· w 
oficjalnym komunikacie slcierowanym do wszystkich członków. Zmiany 

29 



wchodzą w życie dla wszystkich ·członków trzy (:3) · m1es1ące od daty 
oficjalnego komunikatu, chyba że Rada Gubernatorów ustaliła inny okres 
w tym oficjalnym komunikacie. · 

Artykuł 54 Wykładnia 

l. Jakiekolwiek kWestie związane z wykładnią .lub. zastosowaniem 
postanowień niniejszego Porozumienia powstające pomiędzy jakimkolwiek 
członkiem i Bankiemlubpomiędzy co najmniej dwoma członkami Banku 
są poddawane pod decyzję Rady Dyrektorów. Jeśli w Radzie dyrektorów 
nie ma Członka będącego obywatelem ' członka Banku . szczególnie 
dotknięteg() · · omawianą kwestią, członek ten jest · .. uprawniony do 

·. ·• bezpośredniego przedstawicielstwa w· Radzie Dyrektorów. podczas takich 
rozważań, przy czym przedStawiciel takiego•członka nie ma prawa głosu. 
Takie prawo do przedstawicielstwa jest regulowane przez Radę 
Gubernatorów. ·· · · · · 

2. ·W, każdym przypadkU, w którym Rada Dyrektorów wydała decyzję na 
podstąwie ust. !niniejszego artykułu, jakikolwiek członekmoże zażądać 

· przekaiama kWesti(.sporńej RadZie Gubernatorów, któreJ decyzja jest 
ostateczna. W oczekiwruu1l na decyzję Rady Gubernatorów Bank. może 
działać - jeśli uzna to za niezbędne - w oparciu o decyzję· Rady 
Dyrektorów. 

Artykuł 55 Postępowani(l arbitrażow~ · · 

W przypadku powstania sporu pomiędzy Bankiem i krajemi .który przestał być 
członkiem, lub pomiędzyBankiem ijakimk()lwiek członkiem po przyjęciu 
uchwały o zakończeniu działaln()śCi Banku; taki spóJ:. podl.hJ.wallyje~f pod 
rozśtrzygnięcie prz~z trybunał arbitraio\V)' skhldaj~cy się z .trzech arbitrów. 
Pierwszy arbiter jest mianowany przez Bank, diugi przez zainteresowany kraj, 
a trzeci"" o ile stronynie uzgodnią fuaczej :.i przez PrezesaMiędzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości lub taki inny organ; jaki może• :iośta:ć ustalony w 
regulacjach przyjętych przez Radę Gubernatorów. WiękSzoŚć głosóW arbitrów 
wystarcza do podjęcia decyzji, która Jest, ()Stateczna i wiążącadla .. stron .. Trzeci 
arbiter ma prawo rozstrzygania wszystkich pytań w zakresie procedury 
w jakimkolwieK przypadl.ru; w którym sirbny nłe mogą dojść doJJOrozuffii.enia 
w tym zakresie. · · 

Artykuł 56 Uznanie udzielenia zgody 

W przypadku gdy przed dokonaniem jakiegokolwiek działania przez Bank 
wymagana jest zgoda jakiegokolwiek członka, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 2, 
uznaje się, że zgoda. została udzielona, chyba że. członek ten . przedstawi 
zastrzeżenia ·w ·.takim uzasadnionym terminie, ·jaki' :Bal1k ·.może ·· .. ustalić, 
powiadaJ.Diając członka b proponowanym dZiałaniu. . . . 
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ROZDZIAŁ XI 

POSTANOWIENIAKOŃCOWE 

Artykuł 57 Podpis i zdeponowanie 

l. Niniejsze Porozumienie złożone depoZytariuszowi, Rządowi Chińskiej 
Republiki Ludowej (dalej zwanego "Depozytariuszem") pozostaje otwarte 
do podpisu przez rządy państw wskazanych w Załączniku Ado dnia 31 
grudnia 2015 r. 

2. DepóZytaril}sz przesyła poświadczone kopie. niniejszego Porozumienia 
wszystlrim Sygnatariuszorni itmym państwom, które stają się członkami Biulku. . .. . . . . . . . . . . 

Artykul58 Ratyfikacja,. przyjęcie lub zatwierdzenie 

l. Niniejsze Porozumienie podlega ratyfikacji, prZyjęciu lub zatwierdzeniu 
przez Sygnatariuszy. Dokument ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia są 
składane u Depozytariusza nie później niż dnia 31 grudnia 2016 r. lub jeśli 
jest to konieczne - nie później niż w takiej późniejszej dacie, jaką może 
ustalić Rada Gubernatorów Szczególną Większością głosów w rozumieniu 
art. 28. Depozytariusz należycie informuje ·innych Sygnatariuszy o 
zdeponowaniu każdego aktu i jego dacie. 

2. Sygnatariusz, którego dokument ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia 
jest złożony u Depozytariusza przed wejściem w życie mmeJszego 
Porozumienia staje się członkiem w dniu złożeniąJakiego dokumentu. 
Każdy inny Sygnatariusz, który działa zgodnie z postanowieniami 
poprzedniego ustępu,.staje się członkiem Banku w dniu, w którym złożył u 
Depozytariusza swój dokument ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia. 

Artykuł 59 Wejście w życie 

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w dniu, gdy dokument ratyfikacji, 
przyjęcia lub zatwierdzenia zostały złożone przez co najmniej dziesięciu (lO) 
Sygnatariuszy, których pierwotne subskrypcje, zgodnie z postanowieniami 
Załącznika A do niniejszego Porozumienia, łącznie obejmują nie mniej niż 

pięćdziesiąt (50) procent całkowitej kwoty takich subskrypcji. 

Artykuł 60 Posiedzenie inauguracyjne i rozpoczęcie działalności 

l. Wraz z wejściem w życie niniejszego Porozumienia każdy członek mianuje 
Gubernatora, a Depozytariusz zwołuje inauguracyjne posiedzenie Rady 
Gubernatorów. 

2. Podcz_as IJ()Siedzenia inaugtll'acyjnego Rada Gubernatorów: .. 

(i) wybiera Prezesa; 

(ii) wybiera Członków Rady Dyrektorów Banku zgodnie z art. 25 ust. l, 
przy czym Rada Gubernatorów może zadecydować o wyborze 
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mniejszej liczby Członków Rady Dyrektorów na okres początkowy 
krótszy niż dwa lata, mając na względzie liczbę członków i 
Sygnatariuszy, którzy nie zostali jeszcze członkami; 

(iii) dokonuje ustaleń . w sprawie określenia. dnia, w którym Bank 
· rozpocznieswoją działalność; oraz · · · · · 

(iv) dokonuje takich :innych ustalen,jakie są niezbędne do przygotowania 
do rozpoczęcia działalności Banku. 

3. Bank informujeswoich członkówodniurozpoczęcia swojej działalności. 

SPORzĄI)ZONO w· Pekinie ·. w · ćhi.Xskiej ·. ·Republice · Ludowej · . dnia 
29 czerwca 2015 r., w jednym egzemplarzu oryginalnym zdeponowanym 
w archiwach Depozytariusza; którego tekst w języku .angielskim, ćhiński:m 

i :franpuski:m ma moc oryginału. 

. ' 

,': ,'' : ' ' 
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ZAŁĄCZNIKA 

Pierwotne subskrypcje kapitału załoeycielskiego dla krajów, które mogą 
zostać.członkami zgodnie z art. 58 

Liczba udziałów Subskrypcja kapitału 
kapitałowych {mln USD) 

CZĘŚĆ A. 
CZŁONKOWIE REGIONALNI 

Australia 36 912 3 691,2 

Azerbejdżan 2 541 . 254,1 

Bangladesz 6 605 660,5 

Brunei Darussałam 524 52,4 

Kambodża 623 62,3 

Chiny 297 804 29 780,4 

Gruzja 539 53,9 

Indie 83 673 8 367,3 

. Indonezja 33 607 3 360,7 

Iran 15 808 l 580,8 

Izrael 7499 749,9 

Jordania 1192 119,2 

Kazachstan 7293 729,3 

Korea 37 388 3738,8 

Kuwejt 5 360 536,0 

Republika Kirgiska 268 26,8 

Laotańska Republika Ludowo- 430 43,0 
Demokratyczna 
Malezja l 095 109,5 

Małediwy 72 7,2 

Mongolia 411 41,1 

Mjanma 2 645 264,5 

Nepal 809 80,9 

Nowa Zelandia 4 615 461,5 

Oman 2 592 259,2 
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Pakistan lO 341 l 034,1 

Filipiny 9791 979,1 

Katar 6 044 604,4 

Rosja 65 362 6 536,2 

Arabia Saudyjska 25 446 2 544,6 

Singapur 2 500 250,0 

·. StiLanka 2 690 .. 269,0 

Tadżykistan 309 30,9 

Tajlandia 14 275 1427,5 

Turcja 26 099 2 609,9 

Zjednoczone EmiratyArabskie 11857 1185,7 

Uzbekistan 2198 219,8 

Wietnam 6 633 663,3 

Nieprzydzielone 16150 l 615,0 

RAZEM 750 000 75 000,0 

CZĘŚĆ B 
CZŁONKOWIE POZAREGIONALNI 

Austria· 5 008 . 500,8 

Brazylia 31 810 3 181,0 

Dania 3 695 . 369,5 

Egipt 6 505 650,5 

Finlandia 3 103 310,3 

Francja 33 756 . 3 375,6 

Niemcy 44 842 4 484,2 

Islandia 176 17,6 

Włochy 25 718 2 571,8 

Luksemburg 697 69,7 

Malta 136 13,6 

Holandia lO 313 l 031,3 

Norwegia 5 506 550,6 

Polska 8 318 831,8 
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Portugalia 650 65,0 

Republika Porudniowej Afryki 5 905 590,5 

Hiszpania 17.615 l 761,5 

Szwecja 6300 630,0 

Szwajcaria · 7064 706,4 

Wielka Brytania 30 547 3 054,7 

Nieprzydzielone ... 2336. 233,6 

·.RAZEM 250 000 . 25 000,0 

OGÓŁEM l 000000 100 000,0 

35 



ZAŁĄCZNIK B 

WYBÓR CZŁONKÓW RADY DYREKTORÓW 

Rada Gubernatorów ustanaWia zasady przeprowadzenia każdych wyborów 
Członków Rady Dyrektorów zgodnie z następującymi postanowieniami. 

l. Grupy krajów. Każdy Członek Rady Dyrektorów reprezentuje jednego .lub 
kilku członków w grupie krajów. Całkowita łączna liczba głosów każdej 
grupy krajów składa się z głosów, do których oddania uprawniony jest 
Członek Rady Dyrektorów zgodnie z art 28 ust. 3, . · 

2. Liczba głosów grupy .·krajów. W przypadku każdych wyborów Rada 
Gubernatorów ustala Minimalny Procent liczby głosów grupy krajów dla 
·Członków Rady Dyrektorów, którzy mają ·. być .. · wybrani przez 
Gubernatorów reprezentujących członków regionalnych (Regionalni 
Członkowie Rady Dyrektorów) oraz Minimalny Procent liczby głosów 
grupy krajów dla Członków Rady Dyrektorów, którzy mają być wybrani 
przez Gubernatorów reprezentujących członków pozaregionalnych 
(Pozaregionalni Członkowie Rady Dyrektorów). 

(a) Minimalny Procent dla Regionalnych Członków Rady Dyrektorów 
ustala się jako.procent całkowitej liczby głosów, które mogą oddać 
w wyborach Gubernatorzy reprezentujący członków regionalnych 
(Gubernatorzy Regionalni). Początkowy Minimalny Procent dla 
Regionalnych Członków Rady Dyrektorów wynosi 6%. 

(b) Minimalny Procent dla Pozaregionalnych Członków Rady 
Dyrektorów ustala się jako procent całkowitej liczby głosów, które 
mogą oddać w wyborach Gubernatorzy reprezentujący członków 
pozaregionalnych (Gubernatorzy Pozaregionalni). Początkowy 

Minimalny Procent dla Pozaregionalnych Członków Rady 
Dyrektorówwynosi 15%. 

3. Korekta Procentowa. Celem dostosowania liczby głosów wśród grup 
państw, kiedy wymagane są kolejne rundy głosowania zgodnie z ust. 7 
poniżej, Rada Gubernatorów ustala dla każdych wyborów Korektę 

Procentową dla Regionalnych Członków Rady Dyrektorów i Korektę 
Procentową dla Pozaregionalnych Członków Rady Dyrektorów. Każda 
Korekta Procentowa jest wyższa ciż odpowiadający jej Minimalny Procent. 

(a) Korektę Procentową dla Regionalnych Członków Rady Dyrektorów 
ustala się jako procent całkowitej liczby głosów, które mogą oddać 
w wyborach Gubernatorzy Regionalni. Początkowa Korekta 
Procentowa dla Regionalnych Członków Rady Dyrektorów wynosi 
15%. 

(b) Korektę Procentową dla Pozaregionalnych Członków Rady 
Dyrektorów ustala się jako procent całkowitej liczby głosów, które 
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mogą oddać w wyborach Gubernatorzy Pozaregionalni. Początkowa 
Korekta Procentowa dla Pozaregionalnych Członków Rady 
Dyrektorów wynosi 60%. 

4. Liczba .. kandydatów. Dlakażdych .wyborów. Rada. Gubernatorów ·ustala 
liczbę Regionalnych i. Pozaregionalnych Członk:ów. Rady. Dyrektorów, 
którzy mają być wybrani, z uwzględnieniem swojej decyzji o wielkości i 
składzie Rady Dyrektorów zgodnie z art. 25 ust 2. 

(a) pqczątkowaliczba Regionalnych Członków Rady Dyrektorów wynosi 
dziewjęć. · · · · 

. (b) Początkowa lic~ba Pozaregionalnych Członków Rady Dyrektorów 
wynosi trzy. 

5. Nominacje. Każdy Gubernatormoże nominować jedną osobę. Kandydaci 
na stanowisko Regionalnego Członka Rady Dyrektorów są nominowani 
przez Gubernatorów · · Regionalnych. Kandydaci · na stanowisko 
Pozaregionalnego · Członka Rady Dyrektorów są nominowani przez 
GubernatorówPozaregionalnych. · · 

6.. ("Jłosowanie, K~dy Gubeinat()r może .głosować na jednego kandydata, 
oddając wszystkię głosy, do ·których mianujący go członek jest uprawniony 
zgodnie z ari:. 28 ust l. Wybór Regionalnych Członków Rady Dyrektorów 
ma miejsce w drodze głosowania tajnego Gubernatorów Region~ych. 
Wybór Fazaregionalnych Członków Rady Dyrektorów . ma miejsce w 
drodze głosowaniirt8.jnego ·Gubernatorów Pozaregionalnych. 

7. Pierws~a rund~ glosowarna .. W trakcie ,pierwszego. głosowania na 
Członków Rady ·.Dyrektorów wybierani są kandydaci otrzymujący 
najwyższą liczbę głosów, aż .. do osiągnięcia liczby Członków Rady 
Dyrektorów, która ma być wybrana, przy czym, aby zostać wybranym, 
kandydat musi otrzymać wystarczającąliczbę głosów, aby osiągnąć mający 
zastosowanie Minimamy Procent·· . · · · · · 

(a) Jeśli wymagana .liczba Członków Rady .Dyrektorów .nie została 
wybrana w pierw~zym głosowaniu, a ligzba kandyqatów byłą taka 
sama jak liczba Członków Rady DYrektorów, która ma być wybrana, 
RadaGubernatorów ustala ·kolejne kroki; aby uzupełnić wYbór 
Regionalnych Członków Rady · Dyrektorów · lub . wybór 
Pozaregionalnych Człqnków Rady Dyrektorów, w zależności od 
sytuacji. 

8. Kolejne . rundy ·głosowania .. · .. Jeśli • wymagana liczba Członków Rady 
Dyrektorów nie została wybrana· w pierwszym· głosowaniu; ale liczba 
kandydatów była większa niż liczba Członków Rady Dyrektorów, która ma 
być w)rbrana w głosowaniu, odbywają się kolejne rundy głosowania wedle 
potrzeby. W przypadku kolejnych rund głosowania: 
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(a) Kandydat otrzymujący najniższą liczbę głosów w poprzednim 
głosowaniu nie będzie kandydatem w kolejnym głosowaniu. 

(b) Głosy oddają tylko: (i) Gubernatorzy, którzy w poprzednim 
głosowaniu głosowali na kandydata, który nie został wybrany; oraz 
(ii) Gubernatorzy których głosy na kandydata, który został wybrany, 
są uznane za podnoszące liczbę głosów na tego kandydata powyżej 
mającej zastosowanie Korekty Procentowej, zgodnie z pkt (c )poniżej. 

(c) Głosy wszystkich Gubernatorów, którzy oddają głosy na każdego 
kandydata, są dodawane w porządku malejącym zgodnie z ich liczbą 
do momentu przekroczenia liczby głosów stanowiącej mającą 

zastosowanie Korektę Procentową. Uznaje się, że Gubernatorzy, 
których głosy zostały uwzględnione w tych obliczeniach, oddali 
wszystkieswoje głosy na tego Członka Rady Dyrektorów, włącznie z 
Gubernatorem, którego głosy spowodowały, że · liczba całkowita 
głosów przekroczyła Korektę Procentową. Uznaje się, że pozostali 
Gubernatorzy, których głosy nie zostały · uwzględnione w tych 
obliczeniach, podnieśli całkowitą liczbę głosów na kandydata ponad 
Korektę, Procentową i głosy tych Gubernatorów nie liczą się do 
wyboru tego kandydata. Ci pozostali Gubernatorzy mogą głosować w 
kolejnym głosowaniu. 

(d) Jeśli w jakimkolwiek kolejnym· głosowaniu wybrany .musi zostać 
tylko jeden CzłÓnek Rady D)'rektorów, Członek ten może. zostać 
wybrany zwykłą większością pozost~ch głosów. Uznaje się, że 
wszystkie ... takie pozostałe głosy ·liczą się • do·.· W)'boru ostatniego 
CzłonkaRad)tDyi:ektorów. ' · 

9~ Przekazame . głosów. .Jakikolwiek Guberr1~tor, który nie. uczestniczy 
.wgłoso:waniu lub którego głosy me liczbą si.ę w. wyborze Członka Rady 
Dyrektorów, może przekazać głosy, do których jest uprawniony, 
wybranemu Członkowi Rady Dyrektorów, prey czym taki Gubernator musi 

· najpierW· otrzyinać · zgodę· wszystkich tych· Gubernatorów, którzy wybrali 
tego CzłonkaRady Dyrelctórów, ria takie oddanie głosów. · 

10: · Przvwileie Członków Założvcieli. Nominowanie i ~łosdw~e przez 
Gubernatorów na Członków Rady Dyrektorów oraz mianowanie 
Zastępców ... przez · Członków · Rady .... Dyrektorów . · odbywa się z 
poszanowaniem zasady, że każdy Członek Założyciel ma przywilej 
wyznaczenia Członka Rady Dyrektorów lub Zastępcy Członka Rady 
Dyrektorów w swojej grupie państw na stałe lub na zasadzie rotacji. 
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Asian Infrastructure Investment Bank 

Articles of Agreement 



The countries on whose behalf the present Agreement is signed agree as 

follows: 

CONSIDERING the importance of regional cooperation to sustain growth and 
promate economic and social development o f the economies in Asia and thereby 
contribute to regional resilience against potential financial crises and other 
external shocks in the context o f globalization; 

ACKNOWLEDGING the significance of infrastructure development in 
expanding regional connectivity and improving regional integration, thereby 
promoting economic growth and sustaining social development for the people in 
Asia, and contributing to global economic dynamism; 

REALIZING that the considerable long-term need for fmancing infrastructure 
development in Asia will be met more adequately by a partnership among 
existing multilateral development banks and the Asian lnfrastructure Investment 
Bank (hereinafter referred to as the "Bank"); 

CONVINCED that the establishment of the Bank as a multilateral tinancial 
institution focused on infrastructure development will help to mobilize much 
needed additional resources from inside and outside Asia and to remove the 
fmancing bottlenecks faced by the individual economies in Asia, and will 
complement the cxisting multilateral development banks, to promate sustained 
and stable growth in Asia; 

HA VE AGREED to establish the Bank, which shall operate in accordance with 
the following: 
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Chapter I 

PURPOSE, FUNCTIONS AND MEMBERSHIP 

Article l Purpose 

l. The purpose of the Bank shall be to: (i) foster sustainable economic 
development, create wealth and improve infrastructure connectivity in Asia by 
investing in infrastructure and other productive sectors; and (ii) promote regional 
cooperation and partnership in addressing development chaHenges by working in 
close collaboration with other multilateral and bilaterał development institutions. 

2. Wherever used in this Agreement, references to "Asia" and "region" shall 
include the geographical regions and composition classified as Asia and Oceania 
by the United Nations, except as othenvise decided by the Board ofGovemors. 

Article 2 Functions 

To implement its purpose, the Bank shall have the following functions: 

(i) to prom o te investment in the region o f public and private capital for 
development purposes, in particular for development o f infrastructure and 
other productive sectors; 

(ii) to utilize the resources at its disposal for fmancing such development in 
the region, including those projects and prograros which will contribute 
most effectively to the harmonious economic growth ofthe region as a 
whole and having special regard to the needs o f less developed members 
in the region; 

(iii) to encourage private investment in projects, enterprises and activities 
contributing to economic development in the region, in particular in 
infrastructure and other productive sectors, and to supplement private 
investment when private capital is not available on reasonable terms and 
conditions; and 

(iv) to undertake such other activities and provide such other services as may 
furtber these functions. 

Article 3 Membership 

l. Membership in the Bank shall be open to members of the International 
Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank. 

(a) Regional members shall be those members listed in Part A of 
Schedule A and other members included in the Asia region in 
accordance with paragraph 2 of Artide l. Ali other members shall 
be non-regional members. 
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(b) F ounding Members s hall be those members listed in Sched~le A 
which on or before the date specified in Article 57, shall have stgned 
this Agreement and shall have fulfilled all other conditions of 
membership before the final date specified under paragraph l of 

Article 58. 

2. Members o f the International Bank for Reconstruction and Development 
or the Asian Development Bank which do not hecorne members in accordance 
with Article 58 may be admitted, under such terms and conditions as the Bank 
shall determine, to membership in the Bank by a Special Majority vote o f the 
Board of Governors as provided in Article 28. 

3. In the case of an applicant which is not sovereign or not responsible for the 
eonduet of its international relations, application for membership in the Bank 
shall be presented or agreed by the member of the Bank responsible for its 
international relations. 

CHAPTERII 

CAPITAL 

Article 4 Authorized Capital 

l. The authorized capital stock of the Bank shall be one hundred billion 
United States dollars ($100,000,000,000), divided into one million (1,000,000) 
shares having a par v~lue of 100,000 dollars ($100,000) each, which shall be 
available for subscription only by members in accordance with the provisions of 
Artide 5. 

2. The original authorized capital stock shall be divided into paid-in shares 
and callabie shares. Shares having an aggregate par value of twenty billion 
dollars ($20,000,000,000) shall be paid-in shares, and shares having an aggregate 
par value of eighty billion dollars ($80,000,000,000) shall be callable. 

3. The authorized capital stock ofthe Bankmay be increased by the Board of 
Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28, at such time and 
under such terms and conditions as it may deem advisable, including the 
proportion between paid-in and callabie shares. 

4. The term "dollar'' and the symbol "$" wherever used in this Agreement 
shall be understood as being the official currency o f payment o f the United States 
of America. 

Article 5 Subscription of Shares 

l. Each merober s hall subscribe to shares of the capital stock o f the Bank. 
Each subscription to the original authorized capital stock shall be for paid-in 
shares and callabie shares in the proportion two (2) to eight (8). The initial 
number of shares available to be subscribed by countries which hecorne m erobers 
in accordance with Article 58 shall be that set forth in Schedule A. 
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2. The initial number of shares to be subscribed by countries which are 
admitted to membership in accordance with paragraph 2 of Article 3 shall be 
determined by the Board of Govemors; provided, however, that no such 
subscription shall be authorized which would have the effect of reducing the 
percentage ofcapital s~ock held by regional members below seventy-five (75) per 
cent ofthe total subscnbed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of 
Governors by a Super Majority vote as providedin Article 28. 

3. The Board of Govemors may, at the request of a member, increase the 
subscription of such member on such terms and conditions as the Board may 
determine by a Super Majority vote as provided in Article 28; provided, however, 
that no such increase in the subscription o f any member shall be authorized which 
would have the effect o f reducing the percentage o f capital stock hel d by regional 
members below seventy-five (75) per cent o f the total subscribed capital stock, 
unless otherwise agreed by the Board o f Governors by a Super Majority vote as 
provided in Article 28. 

4. The Board of Governors shall at intervals of not more than five (5) years 
review the capital stock of the Bank. In case of an increase in the authorized 
capital stock, each member shall have a reasonable opportunity to subscribe, 
under such terms and conditions as the Board o f Govemors shall determine, to a 
proportion o f the increase o f stock equivalent to the proportion which its stock 
theretofore subscribed bears to the total subscribed capital stock immediately 
prior to such increase. No member shall be obligated to subscribe to any part of 
an increase o f capital stock. 

Artide 6 Payment of Subscriptions 

l. Payment of the amount initially subscribed by each Signatory to this 
Agreement which hecomes a member in accordance with Article 58 to the paid
in capital stock ofthe Bank shall be made in five (5) installments, oftwenty (20) 
per cent each of such amount, except as provided in paragraph 5 of this Article. 
The first installment shall be paid by each member within thirty (30) days after 
entry into force ofthis Agreement, or on or before the date o f deposit on its behalf 
of its instrument of ratification, acceptance or approval in accordance with 
paragraph l o f Article 58, whichever is later. The second installment shall hecorne 
due one (l) year from the entry in to force o f this Agreement. The remaining three 
(3) installments shall hecorne due successively one (l) year from the date on 
which the preceding installment hecomes due. 

2. Each installment ofthe payment ofinitial subscriptions to the original paid
in capital stock shall be paid in dollars or other convertible currency, except as 
provided in paragrap h 5 o f this Article. The Bank may at any time convert s uch 
payments into dollars. All rights, including voting rights, acquired in respect of 
paid-in and associated callabie shares for which such payments are due but have 
not been received shall be suspended until full payment is received by the Bank. · 
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3. Payment ofthe amount subscribed to the callabie capital stock.oft~e ~-~ 
shall be subject to call only as and when required by the Bank to meet tts habthttes. 
In the event of such a call, payment may be made at the option o f the merober in 
dollars or in the currency required to discharge the obligations ofthe Bank for the 
purpose o f w h ich the call is made. Calls on unpaid subscriptions s hall be uniform 
in percentage on all callabie shares. 

4. The Bank shall detennine the place for any payment under this Article, 
provided that, until the inaugural meeting o f the Board o f Govemors, the payment 
o f the frrst installment referred to in paragrap h l o f this Article s hall be made to 
the Govemment ofthe People's Republic ofChina, as Trustee for the Bank. 

5. A merober considered as a less developed country for purposes of this 
paragraph may pay its subscription under paragraphs l and 2 of this Article, as 
an altemative, either: 

(a) entirely in dollars or other convertible currency in up to ten (10) 
installments, with each such installment equal to ten (lO) percent of 
the total amount, the frrst and second installments due as provided 
in paragrap h l, and the third through tenth installments due on the 
second and subsequent anniversary dates o f the entry into force o f 
this Agreement; or 

(b) with a portion in dollars or other convertible currency and a port i on 
ofup to fifty (50) per cent of each installment in the currency ofthe 
member, following the schedule of installments provided in 
paragrap h l o f this Article. The following provisions shall apply to 
payments under this sub-paragraph (b): 

(i) The merober shall advise the Bank at the tiroe o f subscription 
under paragraph l of this Article of the proportion of 
payments to be made in i ts own currency. 

(ii) Each payment of a merober in its own currency under this 
paragraph 5 shall be in such amount as the Bank determines 
to be equivalent to the fuli value in terms of dollars of the 
portion of the subscription being paid. The initial payment 
shall be in such amount as the merober considers appropriate 
hereunder but shall be subject to such adjustment, to be 
effected within ninety (90) days of the date on which such 
payment was due, as the Bank shall detennine to be necessary 
to constitute the full doltar equivalent o f such payment. 

(iii) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange 
value o f a member's currency has depreciated to a significant 
extent, that merober shall pay to the Bank within a reasonable 
time an additional amount o f its currency required to roaintain 
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the value of all such currency hel d by the Bank on account o f 
its subscription. 

(iv) Whenever in the opinion o f the Bank, the foreign exchange 
value of a member's currency has appreciated to a significant 
extent, the Bank shall pay to that merober within a reasonable 
time an amount o f that currency required to adjust the value 
of all such currency held by the Bank on account of its 
subscription. 

(v) The Bank may waive its rights to payment under sub
paragraph (iii) and the member may waive its rights to 
payment under su b-paragrap h (iv ). 

6. The Bank shall accept from any member paying its subscription under sub
paragraph 5 (b) ofthis Article promissory notes or other obligations issued by the 
Government ofthe member, or by the depository designated by such member, in 
lieu of the amount to be paid in the currency of the member, provided such 
amount is not required by the Bank for the eonduet o f its operations. Such notes 
or obligations shall be non-negotiable, non-interest-bearing, and payable to the 
Bank at par value upon demand. 

Article 7 Terms of Shares 

l. Shares of stock initially subscribed by members shall be issued at par. 
Other shares shall be issued at par unless the Board o f Govemors by a Special 
Majority vote as provided in Article 28 decides in special circumstances to issue 
them on other terms. 

2. Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any manner 
whatsoever, and they shall be transferable only to the Bank. 

3. The liability ofthe members on shares shall be limited to the unpaid portion 
o f their issue pric.e. 

4. No member shall be liable, by reason of its membership, for obligations of 
the Bank. 

Article 8 Ordinary Resources 

As used in this Agreement, the term "ordinary resources" ofthe Bank shall 
include the following: 

(i) 

(i i) 

authorized capital stock of the Bank, including both paid-in and callabie 
shares, subscribed pursuant to Article 5; 

funds raised by the Bank by virtue o f powers conferred by paragrap h l o f 
Article 16, to which the commitment to calls provided for in paragraph 3 
of Article 6 is applicable; 
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(iii) 

(iv) 

(v) 

funds received in repayment ofloans or guarantees made with the resour~es 
indicated in sub-paragraphs (i) and (ii) ofthis Article or as returos on eqmty 
investments and other types o f fmancing approved under sub-paragraph 2 
(vi) of Article 11 made with such resources; 

income derived from loans made from the aforementioned funds or from 
guarantees to which the commitment to calls set forth in paragraph 3 of 
Artide 6 is applicable; and 
any other funds or income received by the Bank which do not form part of 
its Special Funds resources referred to in Article 17 o f this Agreement. 

CHAPTERIII 

OPERA TIONS OF THE BANK 

Article 9 Use o f Resources 

The resources and facilities o f the Bank shall be used exclusively to implement 
the purpose and functions set forth, respectively, in Articles l and 2, and in 
accordance with sound banking principles. 

Article 10 Ordinary and Speciał Operations 

l. The operations o f the Bank shall consist o f: 

(i) ordinary operations fmanced from the ordinary resources of the Bank, 
referred to in Article 8; and 

(ii) special operations financed from the Special Funds resources referred to in 
Article 17. 

The two types of operations may separately finance elements o f the same project 
orprogram. 

2. The ordinary resources and the Special Funds resources of the Bank s hall 
at all times and in all respects be held, used, committed, invested or otherwise 
disposed of entirely separately from each other. The financial statements o f the 
Bank shall show the ordinary operations and special operations separately. 

3. The ordinary resources of the Bank shall, under no circumstances, be 
charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of special 
operations or other activities for which Special Funds resources were originally 
used or committed. 

4. Expenses appertaining directly to ordinary operations shall be charged to 
the ordinary resources of the Bank. Expenses appertaining directly to special 
operations shall be charged to the Special Funds resources. Any other expenses 
shall be charged as the Bank shall determine. 
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Artide 11 Recipients and Methods o f Operation 

l. (a! The Bankmay provide or facilitate fmancing to any member, orany 
agenc~, m~trumental~ty or political subdivision thereof, orany entity or enterprise 
opera~mg m th·e· terntory of a member, as well as to intemational or regional 
agenctes or enttttes concemed with economic development o f the region. 

(b) The Bank may, in special circumstances, provide assistance to a 
recipient not listed in sub-paragraph (a) above only ifthe Board ofGovemors, by 
a Super Majority vote as provided in Article 28: (i) shall have determined that 
such assistance is designed to serve the purpose and come within the functions o f 
the Bank and is in the interest o f the Bank' s membership; and ( ii) shall have 
specified the types o f assistance under paragraph 2 of this Article that may be 
provided to such recipient. 

2. The Bankmay carry out its operations in any ofthe following ways: 

(i) by making, co-fmancing or participating in direct loans; 

(ii) by investment o f funds in the equity capital o fan institution or enterprise; 

(iii) by guaranteeing, whether as primary or secondary obligor, in whole or in 
part, loans for economic development; 

(iv) by deploying Special Funds resources in accordance with the agreements 
determining their use; 

(v) by providing technical assistance in accordance with Article 15; or 

(vi) through other types of fmancing as may be determined by the Board of 
Govemors, by a Special Majority vote as providedin Article 28. 

Article 12 Limitations on Ordinary Operations 

l. The total amount outstanding o f lo ans, equity investments, guarantees and 
other types o f fmancing provided by the Bank in its ordinary operations under 
sub-paragraphs 2 (i), (ii), (iii) and (vi) of Article 11 shall not at any time be 
increased, if by such increase the total amount of its unimpaired subscribed 
capital, reserves and retained eamings included in its ordinary resources would 
be exceeded. Notwithstanding the provisions of the preceding sentence, the 
Board of Govemors may, by a Super Majority vote as providedin Article 28, 
determine at any time that, based on the Bank' s financial position and financial 
standing, the limitation under this paragraph may be increased, up to 250% ofthe 
Bank' s unimpaired subscribed capital, reserves and retained eamings included in 
its ordinary resources. 

2. The amount of the Bank.'s disbursed equity investments shall not at any 
time exceed an amount corresponding to its total unimpaired paid-in subscribed 
capital and generał reserves. 
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Artide 13 Operating Principles 
The operations ofthe Bank shall be conducted in accordance with the principles 

set out below. 
1. The Bank shall be guided by sound banking principles in its operations. 

2. The operaticns of the Bank shall provide principally for the fmancing of 
specific projects or specific investment programs, for equity investment, and for 
technical assistance in accordance. with Article 15. 

3. The Bank shall not finance any undertaking in the territory o f a merober i f 
that merober objects to such fmancing. 

4. The Bank shall ensure that each o f its operations complies with the Bank's 
operational and fmancial policies, including without limitation, policies 
addressing envirorunental and social impacts. 

5. In considering an application for fmancing, the Bank shall pay due regard 
to the ability o f the recipient to obtain fmancing or facilities elsewhere on terros 
and conditions that the Bank considers reasonable for the recipient, taking into 
account aU pertinent factors. 

6. In providing or guaranteeing fmancing, the Bank shall pay due regard to 
the prospects that the recipient and guarantor, i f any, will be in a position to meet 
their obligations under the fmancing contract. 

7. In providing or guaranteeing fmancing, the fmancial terms, such as rate o f 
interest and other charges and the schedule for repayment o f principal shall be 
such as are, in the opinion o f the Bank, appropriate for the financing concemed 
and the risk to the Bank. 

8. The Bank shall place no restriction upon the procurement of goods and 
services from any country from the proceeds of any financing undertaken in the 
ordinary or special operations o f the Bank. 

9. The Bank shall take the necessary measures to ensure that the proceeds of 
any fmancing provided, guaranteed or participated in by the Bank are used only 
for the purposes for which the fmancing was granted and with due attention to 
considerations o f economy and efficiency. 

10. The Bank shall pay due regard to the desirability of avoiding a 
disproportionate amount o f its resources being used for the benefit o f any member. 

11. The Bank shall seek to maintain reasonable diversification in its 
investments in equity capitaL In its equity investments, the Bank shall not assume 
responsibility for managing any entity or enterprise in which it has an investment 
and shall not seek a controlling interest in the entity or enterprise concemed, 
except where necessary to safeguard the investment o f the Bank. 
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Article 14 Terms and Conditions for Financing 

l. In the case ofloans made or participated in or loans guaranteed by the Bank, 
the contract shall establish, in eonfonnity with the operating principles set forth 
in Article 13 and subject to the other provisions o f this Agreement, the tenns and 
conditions for the loan or the guarantee concemed. In setting such tenns and 
conditions, the Bank shall take fully into account the need to safeguard i ts income 
and fmancial position. 

2. Where the recipient ofloans or guarantees ofloans is not itself a member, 
the Bank may, when it deems it advisable, require that the merober in whose 
territory the project concemed is to be carried out, or a public agency or any 
instrumentality o f that member acceptable to the Bank, guarantee the repayment 
of the principal and the payment of interest and other charges on the loan in 
accordance with the tenns thereof. 

3. The amount o f any equity investment shall not exceed s uch percentage o f 
the equity capital ofthe entity or enterprise concemed as pennitted under policies 
approved by the Board of Directors. 

4. The Bank may provide financing in its operations in the currency of the 
country concemed, in accordance with policies that minimize currency risk. 

Article 15 Technical Assistance 

l. The Bank may provide technical advice and assistance and other similar 
forms of assistance which serve its purpose and com e within its functions. 

2. Where expenditures incurred in fumishing such services are not 
reimbursable, the Bank shall charge such expenditures to the income ofthe Bank. 

CHAPTERIV 

FfflANCESOFTHEBANK 

Article 16 Generał Powers 

In addition to the powers specified elsewhere in this Agreement, the Bank shall 
have the powers set out below. 

1. The Bank may raise funds, through borrowing or other means, in merober 
countries or elsewhere, in accordance with the relevant legał provisions. 

2. The Bankmay buy and sell securities the Bank has issued or guaranteed or 
in which it has invested. 

3. The Bank may guarantee securities in which it h as invested in order to 
facilitate their sale. 
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4. The Bankmay underwrite, or participate in the underwriting of, securities 
issued by any entity or enterprise for purposes consistent with the purpose of the 

Bank. 

5. The Bank may invest or deposit funds not needed in i ts operations. 

6. The Bank shall ensure that every security issued or guaranteed by the Bank 
shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an 
obligation of any Government, unless it is in fact the obligation of a particular 
Government, in which case it shall so state. 

7. The Bank may establish and admmister funds hel d in trust for other parties, 
provided such trust funds are designed to serve the purpose and come within the 
functions of the Bank, under a trust fund framework which shall have been 
approved by the Board o f Governors. 

8. The Bank may establish subsidiary entities which are designed to serve the 
purpose and come within the functions ofthe Bank, only with the approval ofthe 
Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28. 

9. The Bank may exercise such other powers and establish such rules and 
regulations as may be necessary or appropriate in furtherance o f its purpose and 
functions, consistent with the provisions o f this Agreement. 

Article 17 Special Funds 

l. The Bank may accept Special Funds which are designed to serve the 
purpose and come within the functions o f the Bank; such Special Funds shall be 
resources o f the Bank. The full cost o f administering any Special Fund shall be 
charged to that Special Fund. 

2. Special Funds accepted by the Bank may be used on terms and conditions 
consistent with the purpose and functions o f the Bank and with the agreement 
relating to such Funds. 

3. The Bank shall adopt such special rules and regulations as may be required 
for the establishment, administration and use of each Special Fund. Such rules 
and regulations shall be consistent with the provisions o f this Agreement, except 
for those provisions expressly applicable only to ordinary operations ofthe Bank. 

4. The term "Special Funds resources" shall refer to the resources of any 
Special Fund and shall include: 

(i) funds accepted by the Bank for inclusion in any Special Fund; 

(ii) funds received in respect of loans or guarantees, and the proceeds of any 
equity investments, fmanced from the resources o f any Special Fund w hi ch, 
under the rules and regulations o f the Bank goveming that Special Fund, 
are received by such Special Fund; 

(iii) income derived from investment of Special Funds resources; and 
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(iv) any other resources placed at the disposal o f any Special Fund. 

Article 18 Allocation and Distribution of Net In co me 

l. The Board o f Govemors shall determine at least annually what part o f the 
net income ofthe Bank shall be allocated, after making provision for reserves, to 
retained eamings or other purposes and what part, if any, shall be distributed to 
the members. Any such decision on the allocation o f the Bank's net income to 
other purposes shall be taken by a Super Majority vote as providedin Article 28. 

2. The distribution referred to in the preceding paragraph shall be made in 
proportion to the number o f shares held by each member, and payments shall be 
made in such manner and in such currency as the Board of Govemors shall 
d etermin e. 

Article 19 Currencies 

l. Members shall not impose any restrictions on currencies, including the 
receipt, holding, use or transfer by the Bank or by any recipient from the Bank, 
for payments in any country. 

2. Whenever it shall hecorne necessary under this Agreement to value any 
currency in terms of another or determine whether any currency is convertible, 
such valuation or determination shall be made by the Bank. 

Article 20 Methods o f Meeting Liabilities o f the Bank 

l. In the Bank' s ordinary operations, in cases of arrears or default on loans 
made, participated in, or guaranteed by the Bank, and in cases o f losses on equity 
investment or other types offmancing under sub-paragraph 2 (vi) of Article II, 
the Bank shall take such action as it deems appropriate. The Bank shall maintain 
appropriate provisions against possible losses. 

2. Losses arising in the Bank's ordinary operations shall be charged: 

(i) frrst, to the provisions referred to in paragrap h l above; 

(i i) 

(iii) 

(iv) 

(v) 

second, to net income; 

third, against reserves and retained eamings; 

fourth, against unimpaired paid-in capital; and 

last, against an appropriate amount of the uncalled subscribed callabie 
capital which shall be called in accordance with the provisions o f paragrap h 
3 of Article 6. 
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Article 21 Structure 

CHAPTERV 

GOVERNANCE 

The Bank s hall have a Board o f Governors, a Board o f Directors, a President, one 
or more Vice-Presidents, and such other officers and staff as may be considered 

necessary. 

Article 22 Board of Governors: Co mpositlon 

1. Each merober shall be represented on the Board of Governors and shall 
appoint one Governor and one Alternate Govemor. Each Govemor and Altemate 
Governor shall serve at the pleasure of the appointing member. No Altemate 
Govemor may vote except in the absence o f his principal. 

2. At each of its annual meetings, the Board shall elect one o f the Governors 
as Chairman who shall hołd office until the election o f the next Chairman. 

3. Governors and Alternate Governors s hall serve as s uch without 
remuneration from the Bank, but the Bankmay pay them reasonable expenses 
incurred in attending meetings. 

Article 23 Board o f Governors: Powers 

1. Ali the powers o f the Bank shall be vested in the Board o f Govemors. 

2. The Board ofGovemors may delegate to the Board ofDirectors any or all 
its powers, except the power to: 

(i) adrnit new members and determine the conditions o f their admission; 

(ii) increase or decrease the authorized capital stock ofthe Bank; 

( iii) sus p end a member; 

(iv) decide appeals from interpretations or applications afthis Agreement given 
by the Board o f Directors; 

(v) elect the Directors ofthe Bank and determine the expenses to be paid for 
Directors and Altemate Directors and remuneration, if any, pursuant to 
paragraph 6 of Article 25; 

(vi) elect the President, suspend or remove him from office, and determine his 
remuneration and other conditions o f service; 

( vii) approve, after reviewing the auditors' report, the generał balance sheet and 
the statement o f profit and lass o f the Bank; 

(viii) determine the reserves and the allocation and distribution ofthe net profits 
ofthe Bank; 

(ix) amend this Agreement; 
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(x) decide to terminate the operations ofthe Bank and to distribute its assets· 
ood ' 

(xi) exercise such other powers as are expressly assigned to the Board of 
Govemors in this Agreement. 

3. The Board o f Govemors shall retain fuli po w er to exereise authority over 
any matter delegated to the Board ofDirectors under paragraph 2ofthis Article. 

Article 24 Board o f Governors: Procedure 

l. The Board of Govemors shall hołd oo annual meeting and such other 
meetings as may be provided for by the Board of Govemors or ealled by the 
Board o f Directors. Meetings o f the Board o f Govemors shall be ealled by the 
Board o f Direetors whenever requested by five ( 5) members o f the Bank. 

2. A majority o f the Govemors shall eonstitute a quorum for my meeting o f 
the Board of Govemors, provided sueh majority represents not less than two
thirds o f the total voting power o f the members. 

3. The Board o f Governors shall by regulation establish proeedures whereby 
the Board ofDirectors may obtain a vote ofthe Govemors on a specifie question 
without a meeting and provide for electronie meetings ofthe Board ofGovemors 
in speeial cireumstanees. 

4. The Board of Govemors, and the Board of Direetors to the extent 
authorized, may establish such subsidiary entities, and adopt sueh rules md 
regulations; as may be necessary or appropriate to eonduet the business o f the 
Banl<. 

Article 25 Board ofDirectors: Composition 

l. The Board of Direetors shall be eomposed of twelve (12) members who 
shall not be members o f the Board o f Govemors, m d o f w h om: 

(i) nine (9) shall be elected by the Govemors representing regional members; 
and 

(ii) three (3) shall be elected by the Govemors representing non-regional 
members. 

Directors shall be persans ofhigh competence in economic and financial matters 
and shall be elected in accordance with Schedule B. Directors shall represent 
members whose Govemors have elected them as well as members whose 
Govemors assign their votes to them. 

2. The Board of Govemors shall, from time to time, review the size and 
composition o f the Board of Directors, md may increase or decrease the size or 
revise the composition as appropriate, by a Super Majority vote as provided in 
Artide 28. 
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3. Bach Director shall appoint an Altemate Director with full p ower to act !or 
him when he is not present. The Board ofGovemors shall adopt rules en~blmg 
a Director elected by more than a specified number of members to appomt an 
additional Altemate Director. 

4. Directors and Altemate Directors shall be nationals of member countries. 
No two or more Directors may be of the same nationality nor may any two or 
more Altemate Directors be o f the same nationality. Altemate Directors may 
participate in meetings of the Board but may vote only when the Altemate 
Director is acting in place ofthe Director. 

5. Directors shall hołd office for a term oftwo (2) years and may be re-elected. 

(a) Directors shall continue in office until their successors shall have 
been chosen and assumed office. 

(b) lf the office o f a Director hecomes vacant more than one hundred 
and eighty ( 180) days before the end o f his term, a successor shall 
be chosen in accordance with Schedule B, for the remainder o f the 
term, by the Govemors who elected the former Director. A majority 
of the votes cast by such Govemors shall be required for such 
election. The Govemors who elected a Director may similarly 
choose a successor if the office of a Director hecomes vacant one 
hundred and eighty (180) days or less before the end ofhis term. 

(c) While the office o f a Director remains vacant, an Altemate Director 
ofthe former Director shall exercise the powers ofthe latter, except 
that of appointing an Altemate Director. 

6. Directors and Alternate Directors shall serve without remuneration from 
the Bank, unless the Board of Governors shall decide otherwise, but the Bank 
may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings. 

Article 26 Board o f Directors: Powers 

The Board of Directors shall be responsible for the direction of the generał 
operations of the Bank and, for this purpose, shall, in addition to the powers 
assigned to i t expressly by this Agreement, exercise all the powers delegated to it 
by the Board o f Govemors, and in particular: 

(i) prepare the work o f the Board o f Govemors; 

(ii) establish the policies o f the Bank, and, by a majority representing not less 
than three-fourths ofthe total voting power ofthe members, take decisions 
on major operational and financial policies and on delegation o f authority 
to the President under Bank policies; 

(iii) take decisions concerning operations of the Bank under paragraph 2 of 
Artide 11, and, by a majority representing not less than three-fourths of 
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the total voting power o f the members, decide on the delegation o f s uch 
authority to the President; 

(iv) supervise ~e management and the operation ofthe Bank on a regular basis, 
and estabhsh an oversight mechanism for that purpose, in line with 
principles oftransparency, openness, independence and accountability; 

(v) approve the strategy, annuat plan and budget ofthe Bank; 

(vi) appoint such committees as deemed advisable; and 

(vii) submit the audited accounts for each financial year for approval of the 
Board of Govemors. 

Article 27 Board o f Directors: Procedure 

l. The Board ofDirectors shall meet as often as the business ofthe Bankmay 
require, periodically throughout the year. The Board o f Directors shall function 
on a non-resident basis except as otherwise decided by the Board o f Govemors 
by a Super Majority vote as provided in Article 28. Meetings may be called by 
the Chainnan or whenever requested by three (3) Directors. 

2. A majority of the Directors shall constitute a quorum for any meeting o f 
the Board ofDirectors, provided such majority represents not less than two-thirds 
o f the total voting po w er o f the members. 

3. The Board ofGovemors shall adopt regulations under which, ifthere is no 
Director o f i ts nationality, a member may send a representative to attend, without 
right to vote, any meeting o f the Board of Directors w hen a matter particularly 
affecting that member is under consideration. 

4. The Board o f Directors shall establish procedures whereby the Board can 
hołd an electronic meeting or vote on a matter without holding a meeting. 

Article 28 Voting 

l. The total voting power o f each member shall consist o f the sum o f its basie 
votes, share votes and, in the case of a Founding Member, its Founding Merober 
votes. 

(i) The basie votes of each member shall be the number o f votes that results 
from the equal distribution among all the members oftwelve (12) per cent 
ofthe aggregate sum ofthe basie votes, share votes and Founding Merober 
votes o f all the members. 

(ii) The number ofthe share votes o f each member shall be equal to the number 
of shares ofthe capital stock ofthe Bank held by that member. 

(iii) Each Founding Member shall be allocated six bundred (600) Founding 
Member votes. 
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In the event a member fails to pay any part o f the amount due in respect of i ts 
obligations in relation to paid-in shares under Article 6~ the num?er o f share votes 
to be exercised by the member shall, as long as such fa1lure contmue~, be reduced 
proportionately, by the percentage w hi ch the amount due and unpa1d represents 
of the total par value of paid-in shares subscribed to by that member. 

2. In voting in the Board o f Govemors, each Governor s hall be entitled to c as t the 
votes o f the merober he represents. 
(i) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters 

before the Board o f Govemors shall be decided by a majority of the votes 
cast. 

(ii) A Super Majority vote of the Board of Governors shall require an 
affirmative vote of two-thirds of the total number of Govemors, 
representing not less than three-fourths of the total voting power of the 
members. 

(iii) A Special Majority vote of the Board of Govemors shall require an 
affinnative vote of a majority of the total number of Governors, 
representing not less than a majority of the total voting power of the 
members. 

3. In voting in the Board o f Directors, each Director shall be entitled to cast 
the number of votes to which the Governors who elected him are entitled and 
those to which any Governors who have assigned their votes to him, pursuant to 
Schedule B, are entitled. 

(i) A Director entitled to cast the votes of more than one merober may cast the 
votes for those members separately. 

(ii) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters 
before the Board of Directors shall be decided by a majority o f the votes 
cast. 

Articłe 29 The President 

l. The Board of Governors, through an open, transparent and merit-based 
process, shall elect a president o f the Bank by a Super Majority vote as provided 
in Article 28. He shall be a national o f a regional merober country. The President, 
while holding office, shall not be a Govemor or a Director or an Alternate for 
either. 

2. The term of office o f the President shall be five (5) years. He may be re
elected once. The President may be suspended or removed from office w hen the 
Board of Governors so decides by a Super Majority vote as provided in Article 
28. 

(a) Ifthe office ofthe President for any reason hecomes vacant during 
his term, the Board of Govemors shall appoint an Acting President 
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for a ternporary period or elect a new President, in accordance with 
paragrap h l o f this Article. 

3. The President shall be Chainnan o f the Board o f Directors but shall have 
?o vote! except a deciding vote in case of an equal division. He may participate 
m meetmgs o f the Board o f Govemors but s hall not vote. 

4. The President shall be the legał representative of the Bank. He shall be 
chief o f the staff o f the Bank and shall conduct, under the direction o f the Board 
ofDirectors, the current business ofthe Bank. 

Article 30 Officers and Staff of the Bank 

I. One or more Vice-Presidents shall be appointed by the Board ofDirectors 
on the recommendation o f the President, on the basis o fan open, transparent and 
merit-based process. A Vice-President shall hołd office for such term, exercise 
such authority and perform such functions in the administration o f the Bank, as 
may be determined by the Board ofDirectors. In the absence or incapacity ofthe 
President, a Vice-President shall exercise the authority and perform the functions 
o f the President. 

2. The President shall be responsible for the organization, appointment and 
dismissal o f the officers and staff in accordance with regulations adopted by the 
Board of Directors, with the exception o f Vice-Presidents to the extent provided 
in paragraph l above. 

3. In appointing officers and staffand recommending Vice-Presidents, the 
President shall, subject to the paramount importance of securing the highest 
standards of efficiency and technical competence, pay due regard to the 
recruitment o f personnet on as wide a regional geographical basis as possible. 

Article 31 The International Character of the Bank 

l. The Bank shall not accept Special Funds, loans or assistance that may in 
any way prejudice, limit, deflect or otherwise al ter its purpose or functions. 

2. The Bank, its President, officers and staff shall not interfere in the political 
affairs of any member, nor shall they be influenced in their decisions by the 
political character ofthe member concemed. Only economic considerations shall 
be relevant to their decisions. Such considerations shall be weighed impartially 
in order to achieve and carry out the purpose and functions ofthe Bank. 

3. The President, officers and staff o f the Bank, in the discharge o f their 
offices, owe their duty entirely to the Bank and to no other authority. Each 
merober o f the Bank shall respect the international character o f this duty and s hall 
refrain from all attempts to influence any ofthem in the discharge oftheir duties. 
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CHAPTER VI 

GENERAL PROVISIONS 

Artide 32 Oftices o f the Bank 
1. The principal office of the Bank shall be locat~d in Beijing, People's 
Republic of China. 

2. The Bankmay establish agencies or offices elsewhere. 

Artide 33 Channet of Communication; Depositories 

1. Each member shall designate an appropriate official entity with which the 
Bank may communicate in connection with any matter arising under this 
Agreement. 

2. Each member shall designate its central bank, or such other institution as 
may be agreed upon with the Bank, as a depository with which the Bank may 
keep its holdingsof currency ofthat member as well as other assets ofthe Bank. 

3. The Bank may hołd its assets with such depositodes as the Board of 
Directors shall determine. 

Artide 34 Reports and lnformation 

l. The working language ofthe Bank shall be English, and the Bank shall rely 
on the English text of this Agreement for all decisions and for interpretations 
under Article 54. 

2. Members shall furnish the Bank with such information it may reasonably 
request o f them in order to facilitate the performance o f i ts functions. 

3. The Bank shall transmit to its members an annual report containing an 
audited statement of its accounts and shall publish such report. It shall also 
transmit quarterly to its members a summary statement of its fmancial position 
and a profit and loss statement showing the results of its operations. 

4. The Bank shall establish a policy on the disclosure o f information in order 
to promote transparency in its operations. The Bankmay publish such reports as 
it deems desirable in the carrying out o f its purpose and functions. 

Artide 35 Cooperation with Members and International Organizations 

l. The Bank shall work in close cooperation withall its members, and, in such 
manner as i t may deem appropriate within the terros o f this Agreement, with other 
international financial institutions, and international organizations concerned 
with the economic development ofthe region or the Bank's operational areas. 

2. The Bank may enter into arrangements with such organizations for 
purposes consistent with this Agreement, with the approval of the Board of 
Directors. 

19 



Article 36 References 

l. References in this Agreement to Article or Schedule refer to Articles and 
Schedules o f this Agreement, unless otherwise specified. 

2. References in this Agreement to a specific gender shall be equally 
applicable to any gender. 

CHAPTER VII 

WITHDRA W AL AND SUSPENSION OF MEMBERS 

Article 37 Withdrawal o f Membership 

l. Any member may withdraw from the Bank at any time by delivering a 
notice in writing to the Bank at its principal office. 

2. Withdrawal by a member shall hecorne effective, and its membership shall 
cease, on the date specified in its notice but in no event less than six ( 6) months 
after the date that notice has been received by the Banlc However, at any time 
before the withdrawal hecomes fmally effective, the member may notify the Bank 
in writing ofthe cancellation ofits notice ofintention to withdraw. 

3. A withdrawing member shall remain liable for all direct and contingent 
obligations to the Bank to which it was subject at the date of delivery of the 
withdrawal notice. Ifthe withdrawal hecomes fmally effective, the member shall 
not incur any liability for obligations resulting from operations of the Bank 
effected after the date on which the withdrawal notice was received by the Banlc 

Article 38 Suspension of Membership 

l. If a member fails to fulfili any o f its obligations to the Bank, the Board o f 
Govemors may suspend such member by a Super Majority vote as providedin 
Article 28. 

2. The member so suspended shall automatically cease to be a member one 
(l) year from the date of its suspension, unless the Board of Govemors decides 
by a Super Majority vote as provided in Article 28 to restore the member to good 
standing. 

3. While under suspension, a member s hall not be entitled to exercise any 
rights under this Agreement, except the right of withdrawal, but shall remain 
subject to all its obłigations. 

Article 39 Settlement of Accounts 

l. After the date on which a country ceases to be a member, it shall remain 
liable for its direct obligations to the Bank and for its contingent liabilities to the 
Bank so long as any part o f the loans, guarantees, equity investments or other 
forms of financing under paragraph 2 (vi) of Article 11 (hereinafter, other 
financing) contracted before it ceased to be a member is outstanding, but it shall 
not incur liabilities with respect to loans, guarantees, equity investments or other 
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fmancing entered into thereafter by the Bank nor share either in the income or the 

expenses o f the Bank. 

2. At the time a country ceases to be a member, the Bank shall arrange for the 
repurchase o f such country's shares by the Bank as a part of the settlement o f 
accounts with such country in accordance with the provisions o f paragraphs 3 and 
4 o f this Article. For this purpose, the repurchase price o f the shares shall be the 
value shown by the books of the Bank on the date the country ceases to be a 
member. 

3. The payment for shares repurchased by the Bank under this Art i cle shall 
be govemed by the following conditions: 

(i) Any amount due to the country concemed for its shares shall be withheld 
so long as that country, its central bank or any of its agencies, 
instrumentalities or political subdivisions remains liable, as borrower, 
guarantor or other contracting party with respect to equity investment or 
other fmancing, to the Bank and s uch amount may, at the option o f the 
Bank, be applied on any such liability as it matures. No amount shall be 
withheld on account o f the contingent liability of the country for future 
calls on its subscription for shares in accordance with paragraph 3 of 
Article 6. In any event, no amount due to a merober for its shares shall be 
paid until six ( 6) months after the date on w hi ch the country ceases to be a 
member. 

(i i) Payments for shares may be made from time to time, upon surrender o f the 
corresponding stock certificates by the country concemed, to the extent by 
which the amount due as the repurchase price in accordance with paragrap h 
2 of this Article exceeds the aggregate amount of liabilities, on loans, 
guarantees, equity investments and other fmancing referred to in sub
paragraph (i) o f this paragrap h, until the former merober has received the 
full repurchase price. 

(iii) Payments shall be made in such available currencies as the Bank 
determines, taldng into account its fmancial position. 

(iv) If losses are sustained by the Bank on any loans, guarantees, equity 
investments or other financing which were outstanding on the date when a 
country ceased to be a member and the amount of such losses exceeds the 
amount of the reserve provided against losses on that date, the country 
concemed s hall repay, upon demand, the amount by which the repurchase 
price o f its shares would have been reduced if the losses had been taken 
into account when the repurchase price was determined. In addition, the 
former merober shall remain liable on any call for unpaid subscriptions in 
accordance with paragraph 3 of Article 6, to the same extent that it would 
have been required to respond if the impairment of .capital had occurred 
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and the cali had been made at the time the repurchase price of its shares 
was detennined. 

4. Ifthe Bank terminates its operations pursuant to Artide 41 within six (6) 
months of the date upon which any country ceases to be a member, all rights o f 
the .country concemed shall be determined in accordance with the provisions of 
Arttcles 41 to 43. S uch country shall be considered as still a member for purposes 
o f such Articles but shall have no voting rights. 

CHAPTER VIII 

SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS OF THE BANK 

Article 40 T emporary Suspension o f Operations 

In an emergency, the Board o f Directors may temporarily suspend operations in 
respect o f new loans, guarantees, equity investment and other forms o f fmancing 
under sub-paragraph 2 ( vi) o f Artide II, pending an opportunity for furtber 
consideration and action by the Board o f Govemors. 

Article 41 Termination of Operations 

l. The Bank may tenninate its operations by a resolution of the Board of 
Govemors approved by a Super Majority vote as providedin Artide 28. 

2. After such termination, the Bank shall forthwith cease all activities, except 
those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its 
assets and settlement of its obligations. 

Article 42 Liability of 1\lembers and Payments o f Claims 

l. In the event o f tennination o f the operation o f the Bank, the liability o f all 
members for uncalled subscriptions to the capital stock ofthe Bank and in respect 
o f the depreciation o f their currencies shall continue until all claims o f creditors, 
induding all contingent claims, shall have been discharged. 

2. Ali creditors holding direct claims shall first be paid out ofthe assets ofthe 
Bank and then out of payments to the Bank or unpaid or callabie subscriptions. 
Before making any payments to creditors holding direct claims, the Board of 
Directors shall make such arrangements as are necessary, in its judgment, to 
ensure a pro rata distribution among holders o f direct and contingent claims. 

Article 43 Distribution of Assets 

l. No distribution of assets shall be made to members on account of their 
subscriptions to the capital sto ck o f the Bank until: 

(i) allliabilities to creditors have been discharged or provided for; and 

(ii) the Board of Govemors has decided, by a Super Majority vote as provided 
in Artide 28, to make such distribution. 
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2. Any distribution o f the assets of the Bank to the members. shall be in 
proportion to the capital stock held by each merober and sh~ll be effec~ed at such 
times and under such conditions as the Bank shall deem fa1r and eqmtable. The 
shares of assets distributed need not be uniform as to type of asset. No merober 
shall be entitled to receive its share in such a distribution of assets until it has 
settled all o f its obligations to the Bank. 

3. Any merober receiving assets distributed pursuant to this Article shall 
enjoy the same rights with respect to such assets as the Bank enjoyed prior to their 
distribution. 

CHAPTERIX 

STATUS, IMMUNITIES, PRIVILEGES AND EXEMPTIONS 

Article 44 Purposes o f Chapter 

l. To enable the Bank to fulfiU its purpose and carry out the functions 
entrusted to it, the status, immunities, privileges and exemptions set forth in this 
Chapter shall be accorded to the Bank in the territory o f each member. 

2. Each merober shall promptly take such action as is necessary to make 
effective in its own territory the provisions set forth in this Chapter and shall 
inform the Bank o f the action w h ich it has taken. 

Article 45 Status o f t be Bank 

The Bank shall possess fuli juridical personality and, in particular, the fuli legał 
capacity: 

(i) to contract; 

(ii) to acquire, and dispose of, immovable and movable property; 

(iii) to institute and respond to legał proceedings; and 

(iv) to take such other action as may be necessary or useful for its purpose and 
activities. 

Article 46 Immunity from Judicial Proceedings 

l. The Bank shall enjoy immunity from every form o f legał process, except 
in cases arising out of or in connection with the exercise of its powers to raise 
funds, through borrowings or other means, to guarar~tee obligations, or to buy and 
sell or underwrite the sale of securities, in which cases actions may be brought 
against the Bank only in a court of competent jurisdiction in the territory of a 
country in which the Bank has an office, or has appointed an agent for the purpose 
of accepting service or notice o f process, or has issued or guaranteed securities. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph l of this Article, no action 
shall be brought against the Bank by any member, or by any agency or 
instrumentality of a member, or by any entity or person directly or indirectly 
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~cting for ?r deriving claims from a merober or from any agency or 
mstrumentahty of a member. Members shall have recourse to such special 
procedures for the settlement o f controversies between the Bank and its members 
as may be prescribed in this Agreement, in the by-Iaws and regulations of the 
Bank, or in the contracts entered into with the Bank. 

3. Property and assets o f the Bank shall, wheresoever located and by 
whomsoever held, be immune :from all fonns o f seizure, attachment or execution 
before the de livery o f fmal judgment against the Bank. 

Article 47 lm m unity of Assets and Archives 

l. Property and assets o f the Bank, wheresoever located and by whomsoever 
held, shall be immune :from search, requisition, confiscation, expropriation or any 
other form o f taking or foreclosure by executive or łegisłative action. 

2. The archives ofthe Bank, and, in generał, all documents bełonging to it, or 
held by it, shall be inviołabłe, wheresoever located and by whomsoever hełd. 

Article 48 Freedom of Assets from Restrictions 

To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank 
effectiveły, and subject to the provisions of this Agreement, aU property and 
assets of the Bank shall be :free from restrictions, regułations, controłs and 
moratoria o f any nature. 

Article 49 Priviłege for Communications 

Official communications ofthe Bank shall be accorded by each merober the same 
treatment that it accords to the official communications o f any other member. 

Article 50 Immunities and Privileges of Officers and Employees 

Ali Govemors, Directors, Alternates, the President, Vice-Presidents and other 
officers and employees ofthe Bank, including experts and consultants performing 
missions or services for the Bank: 

(i) shall be immune :from legał process with respect to acts performed bythem 
in their officiał capacity, except when the Bank waives the immunity and 
shall enjoy inviolability o f all their official papers, documents and records; 

(ii) 

(iii) 

where they are not łocal citizens or nationals, shall be accorded the same 
immunities :from immigration restrictions, ałien registration requirements 
and national service obligations, and the same facilities as regards 
exchange regułations, as are accorded by members to the representatives, 
officiałs and employees o f comparabłe rank o f other members; and 

shall be granted the same treatment in respect o f travelling faciłities as is 
accorded by members to representatives, officials and employees of 
comparabłe rank o f other members. 
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Articłe 51 Exemption from Taxation 

1. The Bank, its assets, property, in com e and i ts operations and transactions 
pursuant to this Agreement, shall be exempt from all taxation and from all 
customs duties. The Bank shall also be exempt from any obligation for the 
payment, withholding or collection of any tax or duty. 

2. No tax o f any kind shall be levied on or in respect of salaries, emoluments 
and expenses, as the case may be, paid by the Bank to Directors, Altemate 
Directors, the President, Vice-Presidents and other officers or employees of the 
Bank, including experts and consultants perfonning missions or services for the 
Bank, except where a merober deposits with its instrument of ratification, 
acceptance, or approval a declaration that such member retains for itself and its 
political subdivisions the right to tax salaries, and emoluments, as the case may 
be, paid by the Bank to citizens or nationals o f such merober. 

3. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security issued by 
the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held: 

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is 
issued by the Bank; or 

(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in 
which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or 
place ofbusiness maintained by the Bank. 

4. No tax o f any kind shall be levied on any obligation or security guaranteed 
by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held: 

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is 
guaranteed by the Bank; or 

(ii) i f the sole jurisdictional basis for such taxation is the location o f any office 
or place o f business maintained by the Bank. 

Articłe 52 Waivers 

l. The Bank at its discretion may waive any ofthe privileges, immunities and 
exemptions conferred under this Chapter in any case or instance, in such manner 
and upon such conditions as it may determine to be appropriate in· the best 
interests o f the Bank. 

CHAPTERX 

AMENDMENT, INTERPRETATION AND ARBITRATION 

Articłe 53 Amendments 

l. This Agreement may be amended only by a resolution of the Board of 
Govemors approved by a-Super Majority vote as providedin Article 28. 
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2. . Notwithstanding the provtstons of paragraph 1 of this Article, the 
unammous agreement of the Board of Govemors shall be required for the 
approval of any amendment modifying: 

(i) the right to withdraw from the Bank; 

(ii) the limitations on liability providedin paragraphs 3 and 4 o f Article 7; and 

(iii) the rights pertaining to purchase of capital stock providedin paragraph 4 
o f Article 5. 

3. Any p roposal to amend this Agreement, w hetber emanating from a 
member or the Board ofDirectors, shall be communicated to the Chairman ofthe 
Board ofGovemors, who shall bring the proposal before the Board ofGovemors. 
When an amendment has been adopted, the Bank shall so certify in an official 
communication addressed to all members. Amendments shall enter into force for 
all members three (3) months after the date ofthe official communication unless 
the Board o f Govemors specifies therein a different period. 

Article 54 Interpretation 

l. Any question of interpretation or application of the provisions of this 
Agreement arising between any member and the Bank, or between two or more 
members o f the Bank, shall be submitted to the Board o f Directors for decision. 
If there is no Director of its nationality on that Board, a member particularly 
affected by the question under consideration shall be entitled to direct 
representation in the Board of Directors during such consideration; the 
representative of such merober shall, however, have no vote. Such right of 
representation shall be regulated by the Board o f Govemors. 

2. In any case where the Board o f Directors has given a decision under 
paragraph l ofthis Article, any member may require that the question be referred 
to the Board of Govemors, whose decision shall be fmal. Pending the decision o f 
the Board o f Governors, the Bank may, so far as i t deems necessary, act on the 
basis ofthe decision ofthe Board ofDirectors. 

Article 55 Arbitration 

l f a disagreement should arise between the Bank and a country which has ceased 
to be a member, or between the Bank and any member after adoption of a 
resolution to terminate the operations of the Bank, such disagreement shall be 
submitted to arbitration by a tribunal of three arbitra.tors. One o f the arbitrators 
shall be appointed by the Bank, another by the country concerned, and the third, 
unless the parties otherwise agree, by the President o f the International Court o f 
Justice or such other authority as may have been prescribed by regulations 
adopted by the Board o f Govemors. A majority vote of the arbitrators shall be 
sufficient to reach a decision which shall be finał and binding upon the parties. 
The third arbitratorshall be empowered to settle all questions ofprocedure in any 
case where the parties are in disagreement with respect thereto. 
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Artide 56 Approval Deemed Given 
Whenever the approval of any member is required before any act may be done by 
the Bank except under paragraph 2 of Article 53, approval shall be deemed to 
have been given unless the member presents an objection within such reasonable 
period as the Bank may fix in notifying the merober o f the proposed act. 

CHAPTERXI 

FIN AL PROVISIONS 

Artide 57 Signature and Deposit 
l. This Agreement, deposited with the Govemment ofthe People's Republic 
o f China (hereinafter called the "Depository"), shall remain open until December 
31,2015 for signature by the Governments of countries whose names are set forth 
in Schedule A. 

2. The Depository shall send certified copies of this Agreement to all the 
Signatoń es and other countńes w hi ch become members o f the Bank. 

Artide 58 Ratification, Acceptance or Approval 

l. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by 
the Signatories. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be 
deposited with the Depository not later than December 31, 2016, or if necessary, 
until such later date as may be decided by the Board o f Governors by a Special 
Majority vote as providedin Article 28. The Depository shall duły notify the other 
Signatories of each deposit and the date thereof. 

2. A Signatory whose instrument of ratification, acceptance or approval is 
deposited before the date on which this Agreement enters into force, shall become 
a member of the Bank, on that date. Any other Signatory which complies with 
the provisions o f the preceding paragraph, shall hecorne a member o f the Bank 
on the date on which its instrument of ratification, acceptance or approval is 
deposited. 

Artide 59 Entry into Force 

This Agreement shall enter into force when instruments of ratification, 
acceptance or approval have been deposited by at least ten (l O) Signatories whose 
initial subscriptions, as set forth in Schedule A to this Agreement, in the aggregate 
comprise not less than fifty (50) per cent oftotal of such subscriptions. 

Artide 60 Inaugurał Meeting and Commencement o f Operations 

l. As soon as this Agreement enters into force, each merober shall appoint a 
Governor, and the Depository shall cali the inaugural meeting o f the Board o f 
Governors. 
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2. At its inaugural meeting, the Board o f Govemors: 

(i) shall elect the President; 

(ii) shall elect the Directors of the Bank in accordance with paragraph l of 
Artide 25, provided that the Board ofGovemors maydecide to elect fewer 
Directors for an initial period shorter than two years in consideration o f the 
number o f members and Signatories which have not yet become members; 

(iii) shall make arrangements for the determination of the date on which the 
Bank shall commence its operations; and 

(iv) shall make such other arrangements as necessary to prepare for the 
commencement ofthe Bank's operations. 

3. The Bank shall notify i ts members o f the date o f the commencement o f i ts 
operations. 

DONE at Beijing, People's Republic of China on June 29, 2015, in a single 
original deposited in the archives ofthe Depository, whose English, Chinese and 
French texts are equally authentic. 
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SCHEDULE A 

Initial Subscriptions to the Autborized Capital Stock for Countries Which 
May Become Members in accordance with Articłe 58 

Number ofShares 

PARTA. 
REGIONAL MEMBERS 

Australia 36,912 

Azerbaijan 2,541 

Bangladesh 6,605 

Brunei Darussałam 524 

Cambodia 623 

China 297,804 

Georgia 539 

India 83,673 

Indonesia 33,607 
Iran 15,808 
Israel 7,499 
Jordan 1,192 

Kazakhstan 7,293 
Korea 37,388 
Kuwait 5,360 
Kyrgyz Republic 268 

Lao People's Democratic Republic 430 
Malaysia 1,095 
Maldives 72 
Mongolia 411 
Myanmar 2,645 
Nepal 809 
New Zealand 4,615 
Oman 2,592 
Pakistan 10,341 
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Capital Subscription 
(in million $) 

3,691.2 

254.1 

660.5 

52.4 

62.3 

29,780.4 

53.9 

8,367.3 

3,360.7 

1,580.8 

749.9 

119.2 

729.3 

3,738.8 

536.0 

26.8 

43.0 

109.5 

7.2 

41.1 

264.5 

80.9 

461.5 

259.2 

1,034.1 



Philippines 9,791 979.1 
Q a tar 6,044 604.4 
Russia 65,362 6,536.2 
Saudi Arabia 25,446 2,544.6 
Singapo re 2,500 250.0 
Sri Lanka 2,690 269.0 
Tajikistan 309 30.9 
Thailand 14,275 1,427.5 
Turkey 26,099 2,609.9 
United Arab Emirates l 1,857 1,185.7 
Uzbekistan 2,198 219.8 
Vietnam 6,633 663.3 

Unallocated 16,150 1,615.0 

TOTAL 750,000 75,000.0 

PART B. 
NON-REGIONAL MEMBERS 

Austria 5,008 500.8 

B raził 31,810 3,181.0 

Denmark 3,695 369.5 

Egypt 6,505 650.5 

Finland 3,103 310.3 

France 33,756 3,375.6 

Germany 44,842 4,484.2 

leeland 176 17.6 

ltaly 25,718 2,571.8 

Luxembourg 697 69.7 

Malta 136 13.6 

N etherlands 10,313 1,031.3 

Norway 5,506 550.6 

Poland 8,318 831.8 

Portugal 650 65.0 

South Africa 5,905 590.5 
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Spain 17,615 1,761.5 

Sweden 6,300 630.0 

Switzerland 7,064 706.4 

United Kingdom 30,547 3,054.7 

U nallocated 2,336 233.6 

TOTAL 250,000 25,000.0 

GRANDTOTAL 1,000,000 100,000.0 
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SCHEDULE B 

ELECTION OF DIRECTORS 

The Board of Governors shall preseribe rules for the eonduet o f eaeh eleetion o f 
Direetors, in aeeordanee with the following provisions. 

l. Constitueneies. Eaeh Direetor shall represent one or more members in a 
eonstituency. The to tal aggregate voting po w er o f eaeh constituency s hall eonsist 
ofthe votes which the Director is entitled to east under paragraph 3 of Article 28. 

2. Constituency Voting Power. For eaeh eleetion, the Board of Governors 
shall establish a Minimum Percentage for constitueney voting power for 
Direetors to be elected by Governors representing regional members (Regional 
Direetors) and a Minimum Percentage for eonstitueney voting po w er for 
Directors to be elected by Governors representing non-regional members (Non
Regional Direetors ). 

(a) The Minimum Percentage for Regional Direetors shall be set as a 
percentage ofthe total votes eligible to be east in the eleetion by the 
Governors representing regional members (Regional Governors ). 
The initial Minimum Pereentage for Regional Directors shall be 6%. 

(b) The Minimum Pereentage for Non-Regional Direetors shall be set 
as a pereentage ofthe total votes eligible to be cast in the election by 
the Govemors representing non-regional members (Non-Regional 
Governors). The initial Minimum Pereentage for Non-Regional 
Directors shall be 15%. 

3. Adjustment Percentage. In order to adjust voting power aeross 
constituencies when subsequent rounds ofballoting are required under paragraph 
7 below, the Board o f Govemors shall establish, for each eleetion, an Adjustment 
Pereentage for Regional Direetors and an Adjustment Percentage for Non
Regional Direetors. Each Adjustment Percentage shall be higher than the 
corresponding Minimum Pereentage. 

(a) The Adjustment Pereentage for Regional Direetors shall be set as a 
percentage o f the total votes eligible to be cast in the eleetion by the 
Regional Governors. The initial Adjustment Pereentage for 
Regional Directors shall be 15%. 

(b) The Adjustment Pereentage for Non-Regional Direetors shall be set 
as a pereentage ofthe total votes eligible to be east in the eleetion by 
the Non-Regional Governors. The initial Adjustment Pereentage for 
Non-Regional Directors shall be 60%. 

4. Number of Candidates. For eaeh eleetion, the Board of Govemors shall 
establish the number of Regional Directors and Non-Regional Direetors to be 
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elected, in light of its decisions on the size and composition of the Board of 
Directors pursuant to paragraph 2 o f Article 25. 

(a) The initial number ofRegional Directors shall be nine. 

(b) The initial number ofNon-Regional Directors shall be three. 

5. Nominations. Each Govemor may only nominate one person. Candidates 
for the office o f Regional Director shall be nominated by Regional Govemors. 
Candidates for the office ofNon-Regional Director shall be nominated by Non
Regional Govemors. 

6. Voting. Each Governor may vote for one candidate, casting all ofthe votes 
to which the merober appointing him is entitled under paragraph l of Article 28. 
The election ofRegional Directors shall be by ballot ofRegional Govemors. The 
election ofNon-Regional Directors shall be by ballot ofNon-Regional Govemors. 

7. First Ballot On the frrst ballot, candidates receiving the highest number of 
votes, up to the number o f Directors to be elected, shall be elected as Directors, 
provided that, to be elected, a candidate shall have received a sufficient number 
ofvotes to reach the applicable Minimum Percentage. 

(a) Ifthe required number ofDirectors is not elected on the first ballot, 
and the number of candidates was the same as the number of 
Directors to be elected, the Board o f Govemors shall determine the 
subsequent actions to complete the election ofRegional Directors or 
the election ofNon-Regional Directors, as the case may be. 

8. Subseguent Ballots. Ifthe required number ofDirectors is not elected on 
the frrst ballot, and there were more candidates than the number of Directors to 
be elected on the ballot, there shall be subsequent ballots, as necessary. For 
subsequent ballots: 

(a) The candidate receiving the lowest numberofvotes in the preceding 
ballot shall not be a candidate in the next ballot 

(b) Votes shall be cast only by: (i) Governors who voted in the 
preceding ballot for a candidate who was not elected; and (ii) 
Governors whose votes for a candidate who was elected are deemed 
to have raised the votes for that candidate above the applicable 
Adjustment Percentage under (c) below. 

(c) The votes o f all the Governors w ho cast votes for each candidate 
shall be added in descending order o f number, until the number o f 
votes representing the applicable Adjustment Percentage has been 
exceeded. Govemors whose votes were counted in that calculation 
shall be· deemed to have cast all their votes for that Director, 
including the Govemor whose votes brought the total over the 
Adjustment Percentage. The rernaining Governors whose votes 
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were not counted in that calculation shall be deemed to have raised 
the candidate's total votes above the Adjustment Percentage, and the 
votes ofthose Govemors shall not count towards the election ofthat 
candidate. These remaining Govemors may vote in the next ballot. 

(d) l f in any subsequent balio t, only one Director remains to be elected, 
the Director may be elected by a simple majority of the remaining 
votes. All such remaining votes shalł be deemed to have counted 
towards the election o f the last Director. 

9. Assignment o f Votes. Any Govemor w ho do es not participate in voting 
for the election or whose votes do not contribute to the election o f a Director may 
assign the votes to which he is entitled to an elected Director, provided that such 
Govemor shall first have obtained the agreement o f all those Govemors who have 
elected that Director to such assignment. 

10. Founding Member Privileges. The nomination and voting by Govemors 
for Directors and the appointment of Altemate Directors by Directors shall 
respect the principle that each Founding Member shall have the privilege to 
designate the Director or an Altemate Director in its constituency permanently or 
on a rotating basis. 
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Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE - 920- 8~ - /km/ 
DPUE.920.1091.2015/11 · 

dot.: RM-10+16 z dnia 25.01.20;1.6r. 

Opinia 

Warszawa, dni~cznła 2016 r. . l ) 

KP1łł'1 

III U III ~ł lllllł~llll~llllllł III 
AAA~~359~ . 

Panl 
Jolanta Rusintak 
Sekretarz Rady Ministrów 

o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o ratyfikacji Umowy o Utworzeniu 
Azjatyckiego Banku lnwestyc}llnfrostrukturalnych, sponądzone} w Peklnle dnia 29 aerwctJ 

2015 r.; wyra~ona przez ministra właściwego· do spraw ałonkostwa Rzeaypospolltej 
Pol,skiej w UnU Europejskiej 

Szanowna Pani Minister, 

w związku z przedłoionym projektem ustawy o ratyfikacji Umowy o Utworzeniu Azjatyckiego 
Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, sporządzonej w Pekinie dnia 29 czerwca 2015 r., pozwalam 
sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem UE. 

Kancelaria Prezesa Rady lviinisiruw• 
Departament Rady Ministrów 

wplynęlof Z 7 -01- 20161 

z poważaniem 
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